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ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПРАВА

др Зоран МИЛАДИНОВИЋ
професор Правног факултета Универзитета у Крагујевцу

РАСКИД АУТОРСКОГ УГОВОРА ЗБОГ
ПРОМЕЊЕНИХ СХВАТАЊА АУТОРА

(ПРАВО ПОКАЈАЊА)*

Резиме
Раскид ауторског уговора због промењених схватања аутора, један 

је од ванредних начина престанка ауторског уговора који познају пропи-
си о ауторском праву већине држава. Аутор истиче да прописи о аутор-
ском праву, признају ово право аутору само ако је он после закључења 
уговора о уступању овлашћења одређеном лицу да искоришћава његово 
ауторско дело, променио схватање о свом делу и то у смислу да је дошао 
до закључка да би се појављивањем дела у јавности у облику у каквом је 
дело спремно за искоришћавање могла нанети штетa његовом личном и 
стваралачком угледу. Аутор подсећа да је у нашим ранијим прописима 
ово право аутора било познато као право покајања, а као такво познају 
га и неки важећи прописи о ауторском праву у упоредном праву. Аутор 
затим истиче, да прописи о ауторском праву овом овлашћењу аутора 
и данас придају посебан значај, што се најбоље уочава кроз законске од-
редбе према којима се аутор овог овлашћења унапред не може одрећи и 
да ово овлашћење има једино аутор а не и његови наследници. Ипак да 
аутор не би злоупотребио ово овлашћење у односу на корисника дела 
као друге уговорне стране, прописи о ауторском праву постављају јасне 
услове под којима се аутор може користити овим овлашћењем.

Кључне речи: aутор, ауторско дело, право покајања, лични и ствара-
лачки углед.

* Рад представља резултат истраживања на пројекту „Приступ правосуђу – инстру-
менти за имплементацију европских стандарда у правни систем Републике Србије“, 
бр. 149043Д, који финансира Министарство науке Републике Србије.
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I Уводне напомене

Субјективно ауторско право је сложено грађанско право саставље-
но од мноштва појединачних овлашћења која су сврстана у две основне 
групе: личноправна (морална) и имовинскоправна. Из ова два основ-
на овлашћења „извиру“ поједина конкретна овлашћења аутора којима 
се штите конкретни лични (морални) или имовински (материјални) 
интереси аутора. Као што им само име каже личноправна овлашћења 
служе првенствено заштити моралних (идеалних) интереса аутора, док 
се кроз имовинскоправна овлашћења остварују економски интереси ау-
тора. Док је за личноправна овлашћења карактеристично да нису под-
ложна промету, за имовинскоправна овлашћења важи супротно прави-
ло тј. да су подложна промету, што им је и превасходни циљ. Управо 
захваљујући чињеници да су имовинскоправна овлашћења аутора под-
ложна промету, аутор је у ситуацији да остварује економску корист од 
свог дела. Али, вршећи поједина имовинскоправна овлашћења, аутор не 
само да остварује економску корист од свог дела, већ на тај начин про-
мовише и своје моралне интересе. То се најбоље уочава на примеру када 
аутор уступа одређеном лицу овлашћење на умножавање његовог дела и 
на стављање тако умножених примерака у промет. У том случају, аутор, 
поред одговарајуће економске користи има у виду и своју личну афир-
мацију. То говори да су личноправна и имовинскоправна овлашћења 
међусобно испреплетана и да су међусобно условљена, што даље значи 
да се вршењем појединих имовинскоправних овлашћења могу угрозити 
и личноправна овлашћења аутора. То управо имају у виду прописи о ау-
торском праву када својим одредбама признају право аутору на раскид 
уговора о искоришћавању ауторског дела, уколико он након закључења 
уговора којим одређеном лицу уступа овлашћење на одређени облик 
искоришћавања дела дође до закључка да би искоришћавање његовог 
дела у облику у каквом је дело изражено у време закључења уговора 
могло нанети штету његовом личном и стваралачком угледу. Дакле, има 
се у виду да би се остваривањем неког имовинскоправног овлашћења 
нанела штета личноправним овлашћењима аутора дела.

Предмет овог рада су разматрања услова и поступка за раскид 
уговора због промењених схватања аутора, правне последице које на-
стају у том случају, као и нека питања која у пракси могу бити спорна 
имајући у виду разлику између објављених и издатих ауторских дела.

II Појам и предмет ауторског уговора

Осим ретких изузетака, у савременим условима, а пре свега услед 
финансијских, организационих и техничких разлога, аутор није у мо-
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гућности да самостално врши сва она имовинскоправна овлашћења која 
чине садржину субјективног ауторског права. На пример, мало је веро-
ватно да аутор може сам да емитује, умножи, ставља у промет, даје у 
закуп и јавно саопштава своје дело са носача звука или слике и сл. Зато 
аутор ова своја овлашћења остварује на тај начин што располаже исти-
ма и то тако што закључује ауторске уговоре са оним субјектима који су 
специјализовани за искоришћавање појединих врста ауторских дела (са 
издавачима, филмским продуцентима, позоришним кућама и сл.).1

Ауторским уговором се ауторска права уступају или у цели-
ни преносе. На ауторски уговор примењују се одредбе закона којим се 
уређују облигациони односи, ако одредбама прописа о ауторском пра-
ву није друкчије одређено. То решење усваја и наш Закон о ауторском 
и сродним правима (чл. 65 даље ЗАСП).2 Имајући у виду да садржину 
субјективног ауторског права чине личноправна и имовинскоправна 
овлашћења, у ауторском праву важи правило да аутор и његови наслед-
ници ауторским уговором могу вршити само уступање појединих или 
свих имовинскоправних овлашћења, али не могу у целини преносити ау-
торска права. За разлику од аутора и његовог наследника, лице које је 
од аутора или његовог наследника стекло искључиво право коришћења 
ауторског дела може то право у целини пренети на друго лице, уз дозво-
лу аутора односно ауторовог наследника (чл. 62 ЗАСП).

Суштина је, дакле, да код ауторског уговора једна од уговорних 
страна (страна која уступа одређена овлашћења) не мора увек бити ау-
тор, већ то може бити и лице које није аутор, али је деривативни носи-
лац права коришћења ауторског дела.

Наш ЗАСП ауторским уговорима посвећује посебан простор. При 
томе су одредбе члана 65–70 заједничке за све ауторске уговоре, док су 
посебним одредбама уређена правила за поједине, најзаступљеније ау-
торске уговоре. Овакво законско уређење ауторских уговора говори 
о томе да је законодавац имао у виду да су у питању најзаступљенији 
уговори, па их је потребно уредити одредбама lex specialis, а да се у не-
достатку посебних правила примењују општа правила о ауторским уго-
ворима, а тек уколико и после тога постоји правна празнина долази до 
примене одредби ЗОО.

Што се тиче предмета уговора он може бити различит али је ог-
раничен на неко од овлашћења које улази у листу искључивих имовин-
скоправних овлашћења аутора. И када се одређено лице овлашћује да 
врши неко од личноправних овлашћења, то се по правилу чини на ос-

1 М. Самарџић, „Корисници и ауторска права у свету и код нас“, Правни живот, 
1997, бр. 11, стр. 633.

2 Сл. лист СЦГ, бр. 61/04.
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нову уговора. Примера ради, када одређено лице даје сагласност да неко 
објави његово ауторско дело, та сагласност-дозвола са аспекта ауторс-
ког права има снагу уговора.3

Суштина је да се приликом уступања одређеног овлашћења аутор-
ским уговором, мора јасно уредити предметно, просторно и временско 
дејство уговора. То конкретно значи да корисник о овим ограничењима 
мора водити рачуна јер прекорачењем истих не врши повреду уговором 
преузетих обавеза већ повреду ауторских права.

III Право покајања – личноправно или имовинскоправно 
овлашћење аутора

Под правом покајања аутора (фра. droit de repentir; лат. ius 
poenitendi) подразумева се промена ауторовог схватања, односно духов-
ног опредељења у односу на своје ауторско дело. Наиме, аутор током 
стварања ауторског дела, по правилу има одређена уверења о одређеним 
чиниоцима и на основу тога ствара одређено ауторско дело. Међутим, 
након што је дело створио уверење аутора може се и променити. Проме-
не уверења о ставовима изложеним у свом делу (политичким, верским, 
научним и сл.), могу бити такве и толике да аутор једноставно више не 
стоји на становишту које је имао о одређеном питању када је дело ства-
рао. Стварање ауторског дела пак није само себи циљ, већ аутор ствара 
са намером да дело буде доступно јавности, а то ће се постићи чином 
објављивања и издавања ауторског дела. Све до објављивања дела, само 
аутор има искључиво право да јавно даје обавештења о садржини дела 
и да описује своје дело.

Имајући у виду чињеницу да искључиво аутор има право да објави 
своје дело и да одреди начин на који ће се дело објавити, али и чињени-
цу да аутор може у сваком моменту одустати од намере да дело објави, 
доводи до закључка да је право покајања такође једно од личноправних 
овлашћења аутора. То је став заступљен у делу ауторскоправне литера-
туре превасходно француске, а заступано је и у нашој ранијој правној 
литератури,4 што се може правдати чињеницом да је и наш Закон о ау-
торском праву из 1978. у листу личноправних овлашћења укључивао и 
право покајања. Судска пракса, иако оскудна, очигледно је имала у виду 
да је реч о заштити личних интереса аутора, па је то својим пресудама и 

3 Слободан Марковић, „Тумачење израза дозвола у југословенском ауторском и 
сродним правима“, Правни живот, 1998, бр. 11, стр. 567.

4 Видети на пример: Весна Бесаровић, Интелектуална својина (Индустријска своји-
на и ауторско право), Београд, 1993, стр. 308; В. Спаић, Теорија ауторског права 
и ауторско право у СФРЈ, Загреб-Београд-Чаковец, 1983, стр. 165; Ж. Радојковић, 
Личноправни (морални) елементи ауторског права, Београд, 1966, стр. 114–120.
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потврђивала.5 Наш актуелни ЗАСП ово овлашћење аутора не предвиђа 
у листи личноправних овлашћења, али се оно налази у одредбама ЗАСП 
које уређују уговорно ауторско право и то у општим правилимао аутор-
ским уговорима (чл. 70 ЗАСП). Од новијих прописа о ауторском праву, 
право покајања као чисто искључиво личноправно овлашћење аутора 
предвиђа га Закон о ауторском праву Хрватске, који му посвећује једну 
опширну законску одредбу (чл. 17).

У нашој правној теорији, пак, заступљено је мишљење да је право 
покајања „мешовито“ овлашћење аутора јер поред личноправних има 
и имовинскоправних елемената, и да је по правној природи релативног 
дејства.6

Склони смо да се приклонимо овом схватању из једноставног раз-
лога што има у виду специфичност овог овлашћења. Наиме, искључиво 
је аутор овлашћен да објави своје дело и да одреди начин на који ће се 
дело објавити. Такође, до објављивања дела, само аутор има искључиво 
право да јавно даје обавештења о садржини дела или да описује своје 
дело. Ако дело није раније објављено а аутор је дао сагласност другом 
лицу да дело само објави (не и да изда),7 онда је неспорно да је у питању 
чисто личноправно овлашћење аутора. Међутим, имајући у виду да је 
објављено дело по правилу доступно мањем делу јавности у односу на 
издато дело, прави смисао коришћења института покајања, па и раски-
да уговора услед тога долази у случају када је аутор уступио одређеном 
лицу овлашћење да дело искоришћава на неки од могућих начина (изда-
вање, емитовање, приказивање, извођење, представљање и сл). Из тога 
дакле следи да право покајања има елементе и имовинско правних овла-
шћења. Релативно дејство овог овлашћења произлази из саме чињенице 
да је право аутора на раскид уговора усмерено према тачно одређеном 
лицу, конкретно према лицу које је овлашћено да дело објави или према 
лицу коме је уступљено овлашћење да искоришћава дело (издавачу, ТВ 
станици, позоришној управи и сл.).

IV Услови за раскид уговора услед промењених
схватања аутора

Основна сврха признавања аутору права да ускрати дозволу коју 
је дао, односно да повуче уступљено имовинскоправно овлашћење јес-

5 Пресуда Привредног суда Хрватске, Пж. 2460/87 од 12.1.1988, Преглед судске прак-
се, 1989, бр. 40, стр. 149.

6 Слободан Марковић, Ауторско право и сродна права, Београд, 1999, стр. 268.
7 Детаљније о разликама између објављеног и издатог дела, као и правним после-

дицама објављивања дела, видети код: Слободан Марковић, Зоран Миладиновић, 
Ауторско право и сродна права, Крагујевац, 2008, стр. 57–60.
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те да се спречи да дело буде саопштено јавности, односно да буде ко-
ришћено у облику који би могао да нанесе штету његовом личном или 
стваралачком угледу, а да за то није крив корисник дела. Колико је за-
конодавац водио рачуна о овом овлашћењу аутора, показује чињеница 
да се аутор не може унапред одрећи права на раскид уговора због про-
мењеног уверења.

Суштински и основни услов дакле, који мора бити испуњен јесте 
да је аутор након дате дозволе, односно уступљеног овлашћења (закљу-
чења уговора) дошао до закључка да би искоришћавање дела у таквом 
облику могло да нанесе штету његовом личном или стваралачком угле-
ду. Овај услов је суштински и може се означити као материјални услов.

Други услов који мора бити испуњен, јесте да корисник дела за то 
није крив.

У вези са овим овлашћењем аутора постављају се као основна два 
питања: прво какве и колике промене схватања аутора о свом делу тре-
ба да буду да би се он могао користити овим овлашћењем, и друго, у 
којој мери ће овај институт оправдати своје постојање.

Што се првог питања тиче, прописи о ауторском праву не дефи-
нишу појам промењеног схватања аутора о свом делу, што можда и није 
најбоље решење, већ се оперише генералним појмом да промена треба 
да буде таква да би се коришћењем дела у таквом облику нанела штета 
ауторовом стваралачком и личном угледу.

У упоредном праву међутим, постоје два основна система кроз 
које је изражено ово овлашћење аутора. Према првом систему, који је 
најизраженији у немачком, а донекле и у француском праву, аутор је 
овлашћен да забрани објављивање свога дела (ако дело раније није било 
објављено) у сваком моменту, без обзира на разлоге због којих то чини. 
Уколико је закључен уговор о издавању дела и дело је издато, аутор има 
право на раскид уговора и право да повуче примерке из промета уз ус-
лов да исте откупи од издавача по цени по којој их издавач продаје.

Према другом систему који је заступљен у италијанском праву, 
аутор има право да ускрати дозволу за објављивање дела, односно да 
раскине уговор услед права покајања, само уколико суд утврди да за то 
постоје озбиљни морални разлози. У том случају суд доноси одлуку и о 
висини штете коју аутор треба да плати стицаоцу права.

У правној теорији се оправдано сматра да претерану осетљивост 
или пренаглашену сујету аутора не треба узимати као оправдан разлог 
за раскид уговора с позивом на право покајања. Такав став образлаже 
се чињеницом да аутор мора у одговарајућој мери имати обзира према 
реалностима живота и обичајима у промету. Уосталом, не треба увек 
дати предност аутору због личноправне структуре његовог овлашћења, 
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већ треба имати у виду и финансијскоекономске интересе трећих лица.8 
То онда значи да треба поћи од објективне претпоставке да би сваком 
аутору за дату врсту дела такав облик искоришћавања дела могао нане-
ти штету његовом стваралачком раду и угледу. То даље значи да аутор 
не може рачунати на раскид уговора с позивом на покајање уколико је 
променио схватање о самом кориснику дела, или је на пример од другог 
корисника добио повољнију понуду за искоришћавање дела или из не-
ких других разлога.9

Што се другог питања тиче, то зависи докле је стицалац права сти-
гао са припремама за искоришћавање ауторског дела, односно у којој 
фази му је аутор саопштио да жели да раскине уговор због промењених 
схватања о свом делу. Некада ће тај циљ бити у потпуности остварен 
некад делимично, а некада веома мало или скоро да неће бити остварен, 
па се поставља питање да ли је уопште у интересу аутора да се користи 
овим овлашћењем. То у великој мери зависи, од тога да ли је ауторско 
дело већ објављено, па је стицалац стекао овлашћење да ауторско дело 
искоришћава на уговорени начин (умножавањем на пример) или је у 
питању необјављено дело, па је стицалац права добио овлашћење не 
само да дело искоришћава већ и да га објави.

На пример, ако је закључен уговор о издавању необјављеног дела 
али је издавач тек започео припреме за издавање, циљ ће скоро у потпу-
ности бити постигнут. Ако је издавач извршио умножавање ауторског 
дела али је ставио у промет тек неколико примерака дела од којих је 
опет само неколико продато, циљ ће бити у доброј мери остварен, док 
ако су сви примерци стављени у промет и већина њих продата циљ ско-
ро да и неће бити остварен.

Водећи рачуна о личним интересима аутора, приликом призна-
вања овог овлашћења, законодавац је оправдано морао узети у обзир и 
легитимне интересе корисника дела. Зато је прописао и додатне услове 
под којима се уговор може раскинути. Ти услови су углавном процесне, 
али и материјалне природе које мора испунити на првом месту аутор 
али и корисник дела.

Иако закон о томе не садржи јасну одредбу (што је свакако недо-
статак), основна претпоставка јесте да аутор о својој намери да жели 
да раскине уговор треба да обавести корисника дела. Имајући у виду 
да прописи о ауторском праву предвиђају обавезну писмену форму за 
ауторске уговоре (чл. 65, став 3 ЗАСП), закључак је да би аутор о својој 

8 G. Dietz Schricker, Urheberrecht/Kommentar, Muenchen, 1987, стр. 269. Наведено 
према: Слободан Марковић, нав. дело, стр. 180.

9 Одлука Врховног суда Србије, Гж. 186/93, од 15.1.1994, Билтен Врховног суда Ср-
бије, 1994, бр. 4.
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намери да жели да раскине уговор требало корисника дела да обавести 
писменим путем. Ова радња је основна претпоставка да корисник дела 
уопште сазна да аутор жели да раскине уговор али и основни услов да 
престане са даљим активностима у погледу припрема за искоришћа-
вање ауторског дела или да престане са радњама које представљају ис-
коришћавање дела. То је уједно и прилика да корисник дела предочи 
аутору износ трошкова које је имао у вези са припремом за искоришћа-
вање ауторског дела, од момента стицања права до ускраћивања дозво-
ле које је аутор дужан да накнади корисник дела. Иначе по нашем ЗАСП 
(чл. 70, став 4) корисник је дужан да о износу ових трошкова обавести 
аутора (на његов захтев) у року од три месеца од дана пријема изјаве 
(обавештења) о ускраћивању дозволе. Управо из ове одредбе се јасно 
види колики значај има благовремено и јасно обавештење корисника 
дела, о намери аутора да раскине уговор. Из одредбе члана 70, ЗАСП 
произлази да се ова обавеза аутора дела претпоставља, што није добро 
решење, већ је законом требало предвидети да је аутор обавезан да о 
својој намери обавести корисника дела.

Обавештење корисника дела о износу трошкова који аутор треба 
да положи је од посебног значаја, јер је то основни услов како би аутор 
положио предочени износ трошкова. Колико је значајно да корисник 
дела испуни ову своју обавезу, показује чињеница да уколико корисник 
то не учини у прописаном року (у року од три месеца од дана пријема 
изјаве о намери да се уговор раскине), изјава о раскиду уговора произ-
води правно дејство истеком рока у коме је корисник дела био дужан 
да то учини. То значи да уколико корисник дела не испуни ову своју 
обавезу може остати и без обештећења.

V Последице раскида уговора
због промењених схватања аутора

Као обезбеђење да аутор не злоупотребљава ово овлашћење на 
штету корисника дела, прописи о ауторском праву предвиђају обавезу 
аутора на обештећење корисника услед раскида уговора. Дакле, наспрам 
права аутора да раскидом уговора заштити себе од евентуалне штете 
његовом личном и стваралачком угледу, стоји његова обавеза да корис-
нику дела накнади штету коју због тога трпи. Према нашем ЗАСП (чл. 
70, став 2) аутор који раскида уговор с позивом на право покајања, оба-
везан је да кориснику дела накнади стварну – обичну штету (damnum 
emergens), коју овај претрпи због раскида уговора. Шта се подразумева 
под стварном штетом, ЗАСП ближе не одређује, али се у правној тео-
рији сматра да су то трошкови које је корисник дела имао у припреми 
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за искоришћавање ауторског дела, од закључења ауторског уговора до 
пријема изјаве о намери да се уговор раскине.10 Тај износ дакле, не може 
садржати било какву накнаду на име изгубљене добити (lucrum cessans), 
што можда и није добро решење. Према француском праву, аутор је пре 
раскида уговора дужан да кориснику накнади сваку штету коју ће он 
због тога претрпети. Према италијанском праву о висини накнаде коју 
аутор треба да исплати кориснику дела арбитрарно одлучује суд.

Друга значајна последица која настаје раскидом уговора јесте да 
корисник мора да престане са коришћењем дела и то не од момента рас-
кида уговора већ од момента када изјава аутора о намери да се раскине 
уговор ступи у дејство. Тај моменат је различит и зависи од тога да ли 
је корисник дела обавестио аутора о износу који треба да положи на 
име обезбеђења за накнаду штете због раскида уговора, или он то није 
учинио. Подсетимо, да је законом прописано да је корисник обавезан 
да о томе обавести аутора у року од три месеца од дана пријема изјаве 
о намери да се уговор раскине. Ако корисник дела то не учини у наве-
деном року изјава о раскиду уговора производи правно дејство истеком 
рока од три месеца, тј. рока у коме је корисник био дужан да ту обаве-
зу испуни. Са ауторскоправног аспекта то значи да уколико корисник 
дела није отпочео са искоришћавањем ауторског дела он то не сме ни 
отпочети, а ако је са искоришћавањем отпочео мора престати. Такође, 
корисник дела је обавезан да престане и са пратећим активностима на 
искоришћавању ауторског дела, као на пример повлачење пропаганд-
них активности на искоришћавању ауторског дела. Непоштовањем ових 
правила, не чини се повреда уговорних обавеза већ повреда ауторског 
права, што има импликација у погледу судске надлежности, повреде 
личноправних и имовинскоправних овлашћења и сл.

Наш актуелни ЗАСП не предвиђа никакво решење за случај да на-
кон раскида уговора, аутор поново одлучи да се његово ауторско дело 
које је било предмет раскинутог уговора појави у јавности. ЗАП из 1978. 
било је предвиђено (чл. 30, став 2) да ако аутор одлучи да ауторско дело 
поново стави у промет, ранији корисник дела имао је првенство на ис-
коришћавање дела и то у субјективном року од 30 дана од дана сазнања, 
а најдоцније у објективном року од годину дана од дана стављања дела 
у промет.

Према Закону о ауторском праву Хрватске (чл. 17, став 4) ако ау-
тор у року од десет (10) година од остваривања права покајања одлучи 
да се ауторско дело у погледу којега је остварено право покајања може 
поново користити, дужан је право искоришћавања најпре понудити 
ономе чије је право опозвао и то под првобитним условима.

10 Слободан Марковић, нав. дело, стр. 269.
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Упоређујући решење нашег актуелног ЗАСП и решења садржаног 
у Закону о ауторском праву Хрватске, закључак је да су то два потпуно 
супротна решења и да оба имају својих недостатака. Колико је непра-
вично да по нашем актуелном ЗАСП ранији корисник дела у том случају 
нема право првенства, толико је нелогично решење хрватског ЗАСП да 
ранији корисник дела има право првенства и то под истим условима 
који су важили за уговор који је раскинут применом института права 
покајања и у непримерено дугом временском периоду.

VI Закључак

Раскид уговора услед промењених схватања аутора један је од 
ванредних начина престанка ауторског уговора. Неспорно је да се овим 
институтом желело да се заштите лични интереси аутора дела. С друге 
стране, признајући кориснику дела право на обештећење, законодавац 
је водио рачуна и о његовим легитимним интересима. Ипак, чини се да 
је законодавац требало прецизније да дефинише појам лични и ствара-
лачки углед аутора, као и поступак за раскид уговора услед промењених 
схватања аутора, пре свега у погледу обавезе аутора да о својој намери 
да жели да раскине уговор мора корисника дела обавестити писменим 
путем. Такође, било би много боље да је законом предвиђен неки рок, 
односно фаза са извршењем уговором стечених права до кога би аутор 
могао да захтева раскид уговора. На тај начин би се корисник дела пош-
тедео непотребних трошкова, што би у крајњем случају ишло у прилог 
и самом аутору, будући да у крајњој линији он сноси те трошкове. На 
крају, сматрамо да је у нашем ЗАСП требало признати прече право ко-
риснику дела, са којим је раскинут ауторски уговор уколико се аутор 
одлучи да накнадно искоришћава своје дело у истом облику. То би ели-
минисало могућност да аутор с позивом на ово овлашћење раскине уго-
вор и евентуално касније закључи уговор са другим корисником дела 
под истим условима. Ипак, рок у оквиру кога би ранији корисник дела 
имао прече право, требао би бити ограничен на неко разумно време. 
Рок који прописује хрватски Закон о ауторском праву је неоправдано 
дугачак.
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BREACH OF AUTHORS’ CONTRACT DUE TO 
CHANGED AUTHOR’S MIND

Summary

In this work, the Author works on the question of the breach of author’s 
contract due to changed author’s mind. Th e Author points out that it is all about 
the specifi c reason for the breach of authors’ contract that may be used just by 
the Author and not the user of the Author’s work. Th anks to the Author’s right 
to breach his contract because of the changed mind on his work, the Author is 
enabled to prevent that his work gets into public in the form that may damage 
his personal and creator’s reputation. Th e Author makes constatation that 
regulations on the Author work establish sharp conditions under which the 
Author may use this authorization. In the end, the Author points out some 
solutions from our previous regulations on the authors’ rights, so the user of the 
work with whom the previous contract has been terminated, could be approved 
of the more important right to using the author’s work in its initial form, 
provided the author makes decision about it later on.

Kеy words: аuthor, аuthors’ work, аuthor’s contract, the right to regret, 
personal and creator’s respect.
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Димитрије П. МИЛИЋ
адвокат у Београду

ПРЕДМЕТ ЗАШТИТЕ АУТОРСКОГ ПРАВА

Резиме

Предмет заштите ауторског права су ауторска дела као ориги-
налне духовне творевине аутора изражена у одређеној форми. Уметнич-
ка, научна и друга вредност дела, његова намена, величина, садржина, на-
чин испољавања ни допуштеност јавног саопштавања његове садржине 
нису конститутивни елементи ауторског права. Тренутком настанка 
ауторског дела, дело постаје предмет заштите ауторског права и за 
то се не траже никакве формалности нити поступци. Од тренутка 
настанка ауторског дела аутор има сва права на делу и то ауторска 
морална права и ауторска имовинска права, право на економско иско-
ришћавање дела. Ауторска имовинска права трају за живота аутора и 
одређени број говина после његове смрти и могу бити предмет ограни-
чења само у случајевима предвиђеним законом уз поштовање ауторских 
моралних права која су вечита.

Кључне речи: предмет, ауторско дело, аутор, морална права, имовин-
ска права.

I Увод

Ауторско право је до права интелектуалне својине. Термин инте-
лектуална својина углавном је прихваћена у терминологији савременог 
права. Израз „интелектуална својина“ означава права која се односе на: 
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књижевна, уметничка и научна дела; интерпретацију уметника, интер-
претатора уметника и извођења уметника извођача, фонограма и ра-
дио емисија, проналаска у свим областима људске активности, научна 
открића; индустријске узорке и моделе; фабричке, трговачке и услуж-
не жигове, као и трговачка имена и трговачке називе; заштиту од не-
лојалне утакмице и сва друга права везана за интелектуалне активнос-
ти у индустријској, научно-књижевној и уметничкој области.1 Ауторско 
право уређује друштвене односе и појаве у вези са стварањем и иско-
ришћавањем ауторских дела. Као правна дисциплина обезбеђује зашти-
ту аутора и његовог дела и других лица и корисника ауторског права 
у објективном смислу. Нормама ауторског права одређује се појам ау-
торског дела и сродних права, врста ауторских дела и сродних права у 
остваривању ауторског и сродних права, њихово ограничење, пренос и 
трајање, као и питање заштите и евиденција ауторских дела и предмета 
сродних права.

Овлашћења које признаје ауторско право у објективном смислу 
припадају аутору дела, његовим наследницима и носиоцима ауторског 
права и сродних права. Аутор је творац дела и изворни носилац свих 
овлашћења на ауторском делу док остала лица имају ограничена права 
која проистичу из права признатих у оквиру закона. Право аутора на 
створеном делу представља ауторско право у субјективном смислу. Ради 
се о правима која се признају аутору на основу субјективног ауторског 
права која он може вршити зависно од своје воље и свом интересу.

Право које се признаје аутору као творцу дела чини скуп разних 
овлашћења која се могу сврстати у лично-правна и имовинско-правна 
овлашћења. „Лично-правна овлашћења имају задатак да пруже правну 
заштиту ауторовој личности, његовом имену и угледу и његовом делу. 
Имовинско-правна овлашћења обезбеђују аутору право искоришћавања 
и располагања делом као и право да остварује накнаду од лица којима је 
уступио искоришћавање свог дела.“2

Закон уређује права аутора књижевних, научних, стручних и 
уметничких дела (ауторско право, право интерпретатора, право извођа-
ча слободног дела, право произвођача фонограма, видеограма, емисији 
и базе података, као и сродна права ауторском праву (сродна права) 

1 Члан 2 Конвенције о оснивању светске организације за интелектуалну својину 
потписану у Штокхолму 14. јула 1967. године. Конвенција је ступила на снагу 
26. априла 1970. године а њен текст је ревидиран. Југославија је ратификовала 
конвенцију Уговором Савезног извршног већа од 14. јула 1971. године (Службени 
лист СФРЈ – Међународни уговори и други споразуми, бр. 31 од 22. јуна 1972. 
године).

2 В.: Бесаровић, Право индустријске својине и ауторско право, Пословна политика, 
Београд, 1984, стр. 188.
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накнадно остварење ауторског и сродних права и судску заштиту тих 
права што чини предмет закона.3

II Ауторско дело

Закон је дао дефиницију ауторског дела полазећи од монистич-
ког схватања ауторског права, да ауторско право садржи код себе лич-
но-правна овлашћења, ауторска морална права, имовинско-правна 
овлашћења, ауторска имовинска права. Субјективно ауторско право 
се појављује као јединствено и апсолутно право, право sui generis које 
обједињује лично-правне и имовинско-правне елементе, односно овла-
шћења која доприносе заштити ауторског права. За одређивање појма 
ауторског дела и његове заштите нису од правног значаја уметничка, 
научна или друга вредност дела. Да би се једно дело сматрало ауторским 
делом нису од значаја ни његова намена, величина садржине, његов на-
чин испољавања, нити допуштеног јавног саопштавања садржине дела 
као ни врста, начин и облик којим је ауторско дело изражено. Аутор-
ско-правну заштиту уживају и ауторска дела која су у супротности са 
правним поретком, забрањена дела.

Објављивање дела је једно од лично-правних овлашћења аутора 
који у себи садржи и елементе имовинско-правних овлашћења. Под 
појмом објављивања дела треба схватити и радњу којом дело постаје 
доступно јавности што је искључиво право аутора. То је облик саоп-
штавања јавности дела зависно од врсте ауторског дела. Објављивање 
дела није услов за постојање ауторско-правне заштите. Она није конс-
титутивни елемент ауторског дела. Ради се о лично-правном овлашћењу 
којим се аутор обраћа јавности. Пре објављивања дела ауторско не може 
се искоришћавати.4 Питање објављивања уређује Бернска Конвенција за 
заштиту књижевних и уметничких дела.5 Под објављивањем дела треба 

3 Члан 1 Закона о ауторском и сродним правима (Службени лист Србије и Црне Горе, 
бр. 61/2004). Закон је ступио на снагу 1. јануара 2005. године.

4 Право објављивања одређује уредба чл. 16 ЗАСП која предвиђа да аутор има 
искључиво право да објави своје дело и одреди начин на који ће то учинити, а 
до објављивања дела сам аутор има искључиво право да јавно даје обавештења о 
садржини дела или да описује своје дело. О праву објављивања видети и коментар 
одредбе чл. 16 ЗАСП, Д. Милић, Коментар Закона о ауторским и сродним 
правима са судском праксом и међународним конвенцијама и уговорима, ННК 
Интернационал, Београд, 2005, стр. 54–56.

5 Бернску конвенцију за заштиту књижевних и уметничких дела од 9. септембра 
1886. године по париском тексту од 1981. године ратификовала је Југославија са 
текстом на француском и српскохрватском језику (Службени лист СФРЈ, бр. 14 
од 21.3.1985. године). Краљевина Југославија приступила је бернској конвенцији 
17. јуна 1939. године и ратификовала је Закон (Службене новине, бр. 153/30, од 
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подразумевати дела издата са пристанком његових аутора без обзира 
на начин израде њихових примерака. Како је стављање на располагање 
ових примерака било такво да задовољава потребе јавности водећи при 
том рачуна о природи дела. Сматра се да је дело истовремено објављено 
у више земаља ако је објављено у двема земљама или у више земаља у 
року од 30 дана од његовог првог објављивања.6 Поставља се питање 
када се има сматрати да је дело постало приступачно јавности? Под пој-
мом објављивања дела „треба разумети репродуковање у материјалном 
облику и стављање на располагање јавности примерак дела, пружајући 
јој могућност да га чита или упозна визуелним путем“.7

Ауторско дело објављено када на било који начин и било где буде 
објављено у свету први пут саопшти јавности од стране утврђених лица 
која је оно овластио. Стање појма објављивања одређиваће пракса за 
сваки конкретан случај. То питање има фактички значај јер од тада на-
ступају одређене правне последице. Објављивањем дела почињу тећи 
рокови заштите ауторско-имовинских права аутора.

Аутор има право на економско искоришћавање свог дела као и 
дела које је настало прерадом његовог дела. Када се ради о имовинс-
ко-правним овлашћењима аутор има право да другоме забрани или 
дозволи бележење или умножавање свог дела на било који телесни или 
бестелесни трајни или привремени посредни или непосредни начин, да 
забрани стављање примерка дела у промет, да примерак дела изда у за-
куп, да забрани или дозволи извођење дела, његово представљање као и 
емитовање свог дела, те саопштавање дела, прилагођавање дела и саоп-
штавање дела које се емитује, као и искључиво право да другоме забра-
ни и дозволи да његово дело које је забележено на носачу звука, односно 
носачу слике да јавно саопштава уз помоћ техничких уређаја.8

Носиоци ауторског и сродних права имају право да своје аутор-
ско дело депонују код надлежног органа где ће се водити евиденција са 
подацима о ауторском делу и предмету сродних права што ће имати 
значаја за евентуалне спорове и потребну заштиту. На том месту ће се 

9. јула 1930. године). Доношењем Бернске конвенције створена је Бернска унија 
највећа групација за заштиту књижевних и уметничких дела на свету. Бернска 
унија имала је 1929. године 37 земаља, а 1998. године 130 земаља чланица. Пре 
приступања Бернској конвенцији краљевина Југославија донела је Закон о заштити 
ауторског права 25.12.1929. године (Службене новине, бр. 304/29, од 27. децембра 
1929. године).

6 О томе видети члан 3 и 4 БК.
7 Члан 3 Светске (универзалне) конвенције о ауторском праву коју Конвенцију је 

ратификовала Југославија 7. априла 1966. године (Службени лист СФРЈ – додатак 
– Међународни уговори и други споразуми, бр. 4/1966).

8 О томе видети одредбе члана 19–32 ЗАСП.
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концентрисати подаци и олакшати сазнања и приступ о делу и предме-
ту.9

III Врсте ауторских дела

Да би се једно остварење сматрало ауторским делом мора бити 
оригинална духовна творевина блиског лица и мора се изразити у од-
ређеној форми „без обзира на његову уметничку научну или другу вред-
ност, садржину и начин, његову намену, величину, садржину и начин 
испољавања, као и дпуштеног јавног саопштавања његове садржине!“10 
Закон је навео шта се нарочито сматра ауторским делом.

Не може се набрајати ни све унапред предвидети шта се сматра 
ауторским делом. Модерни развој науке, технике, информатике и дру-
гих облика доводи до нових сазнања облика и форми изражавања на 
плану духовног стваралаштва. Појавиће се нова дела сада непозната па 
ће се и њима пружити ауторско-правна заштита.

Под ауторска дела спадају нарочито: књиге, брошуре, чланци и 
др; уговорна дела, превођење, говори, беседе и др.; драмска и драмс-
ко-уметничка дела: сценско-позоришна, кореографска и пантомимска 
дела чије је представљање утврђено писмено или на неки други начин, 
као и дела која потичу од фолклора, музичка дела са речима или без 
речи, филмска дела (кинематографска и телевизијска дела); дела ликов-
не уметности (слике, цртежи и скице, графике, скулптуре и друго); дела 
архитектуре, примењене уметности, индустријског обликовања; карто-
графска дела (географске и топографске карте); планови, скице, макете 
и фотографије; позоришна режија. У односу на раније законе позориш-
на режија се доводи под ауторска дела која се сматрају нарочито ау-
торским делима.11 Важећи закон даје дефиницију ауторског дела. Закон 
посебно не наводи као и закон из 1998. године, да су и књижевна дела 
једна од врста ауторских дела већ набраја дела и говори о писаним го-
ворним делима.

Међутим, књижевна дела су ауторска дела којима аутори посебно 
остварују писаним говорима изражавају своје мишљење и идеје пос-
редством језика тако да та дела могу бити и писана и говорна. У писана 
дела спадају књиге, брошуре, чланци, преводи, рачунски програм у било 
ком облику њиховог изражавања, укључујући припрему и материјал за 

9 О евиденцији ауторских дела и предмета сродних права видети члан 175 ЗАСП и 
објашњење наведене одредбе у наведеном коментару Д. Милића (стр. 222–224).

10 Члан 2 став 1 ЗАСП.
11 Члан 2 став 1 ЗАСП.
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њихову израду и друго, сви спадају у књиге, брошуре, часописи и оста-
ли написи као и текстови из лепе књижевности, научне и стручне лите-
ратуре; романи, приповетке, песме, драме, новеле, комедије, сценарији, 
разни новински чланци, репортаже, коментари, либрета, загонетке, раз-
ни научни радови и друго, а све под условима из чл. 2 ст. 1 ЗАСП.

Постоји интенција у свету да се ауторско-правна заштита пружи 
и новинским вестима, информацијама и да се то уреди међународним 
конвенцијама. Општи интереси налажу да се јавност што боље инфор-
мише о друштвено-политичким, привредним, културним, спортским и 
другим збивањима, али се тим творевинама не пружа ауторска правна 
заштита. Међутим уколико те вести, информације, садрже посебне еле-
менте ауторског дела, сачињени су у форми репортаже, написа и слично 
и та заштита им се може пружити под условом да испуњавају услове из 
чл. 2 ст. 1 ЗАСП.

У категорију говорних дела спадају предавања, говори и беседе и 
друга дела исте природе. Ту спадају и други облици говорних дела као 
што су: пледоајеи, конференције и слична дела уколико су интелектуал-
не и оригиналне творевине духа.

Драмска дела су посебни вид књижевних дела, драме, трагедије, 
комедије и слично, која су подешена за приказивања на позорници. Код 
драмско-музичких дела драмско дело се сједињује са музичким делом 
(опера, оперета и слично). Код ових дела долази до ауторства либретис-
те, писца текста и композитора.

Врсте позоришних дела у које спадају сценско-позоришна дела, 
кореографска дела су балет, фолклор, живе слике, звук, светлост и друго 
као и пантомимска дела, дела која се интерпретирају телесним покрети-
ма или мимиком. Да би та дела била и ауторска дела и уживала заштиту 
потребно је да је њихово представљање утврђено писмено или на неки 
други начин. Ту спадају и дела која потичу из фолклора.

Музичка дела као творевина духа, са речима или без речи, као 
посебна врста музичких дела која се изражавају звуцима, тоновима јесу 
ауторска дела и предмет су ауторско-правне заштите. Музичка дела се 
састоје од мелодије, хармоније и ритма. Музичко дело је ауторско дело 
када се појављује као творевина духа. То дело ужива заштиту када је за-
бележено нотама или на неки други начин (снимање на траци и слично). 
Код музичких дела објекат заштите могу бити: озбиљна музика (опе-
ра, симфонија, концерт, композиција за клавир и др.), забавна музика, 
плесна музика, радио и телевизијске рекламе од неколико тонова, разни 
сигнали (поштански, железнички, ловачки итд.), разне вежбе у којима је 
дошла до изражаја творевина духа аутора и др. Филмска и телевизијска 
дела спадају у аудио-визуелна дела.



ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПРАВА Право и привреда

30

Дела ликовне уметности: дела из сликарства, вајарства, архитек-
туре, као што су слике цртежи и скице, графике, скулптуре и др. такође 
спадају у ауторска дела. У заштићена ауторска дела ликовне уметности 
у ужем смислу спадају: дела сликарства, вајарства, графике, резбарства, 
бакрорези, декори и друго. Та дела се стварају на одређеној површини 
или на одређеном простору. Ова дела могу се стварати на различитом 
материјалу, платну, папиру, бронзи, дрвету, камену и друго.

Поред изворног дела ликовне уметности постоји и копија тог 
дела. Уколико копија у себи садржи елементе оригиналности и индиви-
дуалности уживаће ауторско-правну заштиту. Под истим условима могу 
уживати заштиту и дела која су изведена из оригиналног дела наста-
лог прилагођавањем и слично. Дела архитектуре спадају у дела ликовне 
уметности и уживају заштиту. У та дела спадају зграде, споменици, мос-
тови, архитектонска решења, ентеријери и екстеријери зграда и станова, 
хортикултура, планови и скице идејних репења одређеног простора и 
др. заштићена су оригинална дела архитектуре која су креацијом аутора 
добила изражајну форму.

У ауторска дела спадају и дела примењене уметности, индустријс-
ког обликовања. То су дела која служе за практичне сврхе у индустрији 
и занатству. У дела примењене уметности спадају: производи златара, 
јувелира, кујунџија, ковача, производи текстилне, порцуланске, графич-
ке, кожне и друге радиности, стилски намештај и разни други предмети 
намењени за личну употребу и кућну употребу (сатови, накит, обућа, 
пепељаре, лампе и др.). Дело примењене уметности ужива заштиту без 
обзира на то да ли је регистровано као индустријски узорак или модел.

Фотографско дело и дело произведено слично фотографском 
сматра се ауторским делом и ужива заштиту а услов за то је постојање 
оригиналности.

Лице које је створило фотографију аутор је тог дела па има право 
да се користи тим делом и да штити ауторска имовинска и ауторска мо-
рална права. Картографска дела: географске карте, топографске карте, 
астрономске карте, и др. као и разне врсте планова, скица, и пластичних 
дела из географије, топографије, архитектуре или неке друге научне или 
уметничке области спадају у ауторска дела, да би једно такво дело било 
ауторско мора бити оригинално. Код нас је први пут увршћена у аутор-
ско дело и позоришна режија.

Изрази „књижевна и уметничка дела“ обухватају све творевине 
из књижевне, научне и уметничке области без обзира на начин и облик 
њиховог изражавања, као што су: књиге, брошуре и остали списи, пре-
давање, говори, беседе и друга дела исте природе: драмска или драмско-
музичка дела; кореографска и пантомимска дела; музичке композиције 
са речима или без њих; кинематографска дела са којима су изједначена 
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дела изражена поступком сличним кинематографији; дела из области 
фотографије са којима су изједначена дела изражена поступком слич-
ним фотографији; дела примењене уметности; илустрације; географске 
карте, планови скице, и пластична дела која се односе на биографију, 
топографију, архитектуру или науку.12

Појавом компјутера после бројних расправа, дискусија, дилема и 
различитих схватања код нас и у свету у правној природи компјутерс-
ко-електронским програмима и дилема да ли та дела спадају у ауторско 
или патентно право, преовладало је схватање да се ради о ауторским 
делима. То питање први пут се уређује у Сједињеним Америчким Држа-
вама законом из 1980. године и касније у другим земљама. Код нас се 
електронски програм признаје као ауторско дело и то Законом о изме-
нама и допунама Закона о ауторском праву (Службени лист СФРЈ, бр. 
21 од 20.4.1990. године). Брзи развој науке и технике и појава интернета, 
омогућили су да се рачунарски програм и ауторска дела лако преносе, 
копирају и користе без овлашћења. То омогућава да се на једном уређају 
једновремено остварује више програма и послуже више од једног корис-
ника што се чини уз помоћ више оперативних система.

Најважнији део рачунара са аспекта ауторског права је софтвер.
То је нематеријални део уређаја или система, низ програма, правила и 
одговарајућа документација. У коауторска дела спадају рачунарски про-
грами у било којем облику њиховог изражавања, укључујући и припре-
мни материјал за њихову израду.13

Путем компјутера се могу стварати ауторска дела као што су сли-
ке, музика, песме и друго што је разултат интелектуалног рада. Форме и 
облици којим се извршавају ова дела имају различите лементе у односу 
на друга ауторска дела, али то не умањује њихов значај јер су они резул-
тат интелектуалног рада и напора аутора.

Позоришна режија као облик управља позорницом у уметничком 
смислу, уметничко изношење на позорницу одређеног драмског дела 
сматра се ауторским делом ако презентирана режија садржи елементе 
оригиналности и духовне творевине режисера. Исто то право важи и за 
кореографа, остварено дело режије које представља ауторско дело на-
стаје у моменту премијерног извођења дела.14

Незавршено ауторско дело, делови ауторског дела као и наслов 
ауторског дела сматрају се ауторским делом уколико испуњавају услове 
из члана 2 став 1 Закона.15

12 Члан 2 тачка 1 БК.
13 Члан 2 став 2 тачка 1 ЗАСП.
14 О томе видети пресуду Врховног суда Србије Гж. бр. 59/97.
15 Види и члан 3 ЗАСП. О томе видети и пресуду Врховног суда С1. 966/64 од 

17.11.1964. године објављена код: Д. Милић, нав. дело, стр. 23–24.
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Прераде ауторских дела сматрају се ауторским делом под усло-
вима из члана 2 став 1 Закона. Дело прераде је дело у коме су препоз-
натљиви карактеристични елементи прерађеног (изворног дела, музич-
ке обраде, аранжмани, адаптације и др.). Стварање, заштитом оваквих 
дела ни на који начин не ограничава се право аутора изворног дела. 
Преводи, прилагођавања, музичке обраде и друге прераде ауторског 
дела сматрају се ауторским делом подусловом оригиналности и инте-
лектуалности. Та дела се штите као изворна дела. Новостворена дела, 
изведена дела, приликом прилагођавања обраде и прераде од ранијег 
дела преузимају одређене облике и ствара се ново оригинално дело које 
је ауторско дело.16

Најчешћи облик прилагођавања, адаптације постоји када се од 
књижевног дела ствара филмско или позоришно дело. Из једног дела 
изводи се друго дело које такође постаје ауторско дело. Прилагођа-
вањем или прерадом ауторског изворног дела не смеју се вређати ау-
торска права аутора изворног дела, морална права аутора. То је наро-
чито дошло до изражаја у судској прерсуди која је забранила извођење 
нове верзије „Охридске легенде“ композитора Стевана Христића због 
грубог непоштовања композиторове замисли у појединим кореографс-
ким интервенцијама, затим у „избацивању појединих делова партитуре 
и презентирању неких делова партитуре из једног чина у други чин“. 
По судском ставу нова верзија деформише сакати и мења ауторско дело 
Стевана Христића.17 Превод спада у ауторско дело исказано на другом 
језику са елементима прерађеног дела. Код превођења дела се преводи 
са једног језика на други језик с тим што се садржина дела не мења. 
За тај посао поред познавања језика дела на које је оригинално дело 
писано, језика на коме се дело преводи, потребно је шире знање из те 
и друге области. „Превод је замена језичког облика неког књижевног 
дела којим се садржај и идентитет дела не мењају.“18 Уколико се врши 
превод на више језика тада је сваки превод индивидуалан и има карак-
тер ауторског дела. Преводити се може књижевно дело, научно дело и 
одређени стручни и други текстови. Аутори књижевних и уметничких 
дела заштићени су овом Конвенцијом и уживају за све време трајања 
својих права на оригинално дело искључиво право превода или да дају 
одобрење за превођење свог дела.19 Превођење подразумева потпуно 

16 Члан 4 ЗАСП.
17 Пресуда Врховног суда Србије у Београду Гж. бр. 5244/72 од 29. јуна 1973. године. 

Наведена пресуда објављена: Д. Милић, нав. дело, стр. 57.
18 Ј. Шумен, Коментар Закона о заштити ауторског права и међународних односа, 

Издавачко књижарско предузеће Геца Кон, Београд, 1935, стр. 78.
19 Члан 8 БК.
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познавање језика изворног дела и његовог смисла и духа. Преводом се 
не може мењати смисао тог дела када се саопштава на други језик.20 Да 
би дело превода представљало ауторско дело мора испуњавати услове 
из члана 2, став 1 Закона. Редакција превода не представља духовну тво-
ревину која би се сматрала ауторским делом.21

Карактер ауторског дела могу имати одређена дела која настају 
састављањем дела, скупљањем из других дела. Дела која настају на тај 
начин без обзира на то да ли спадају у књижевност, уметност, науке или 
друге области стваралаштва сама по себи не могу се сматрати аутор-
ским делом. Услов за то је да је реч о делу оригиналне интелектуалне 
творевине и самосталне творевине духа с обзиром на извор, распоред, 
радњу, начин на који је позајмљени материјал систематизован. У збирке 
ауторских дела спада и енциклопедија.

Ауторским дело сматрају се и збирке народних књижевних и 
уметничких творевина, судских одлука и збирке друге сличне грађе 
ако те збирке представљају оригиналну духовну творевину с обзиром 
на избор и распоред грађе сакупљеног и систематизованог материјала 
иако саме по себи не представљају заштићено ауторско дело. Под усло-
вима оригиналности и духовности могу бити ауторска дела и одређени 
обрасци, који су употребљавани на основу закона и других прописа и 
општих аката као и каталози, адресари и слично што је све фактичко 
питање.

Ако неко лице сакупи песме одређеног народа и тако их одаберу 
да оне одоговарају филму чија је тематика и живот тога народа тај избор 
и уклапање песме у радњу филма чине јединствену целину са филмом, 
онда збирка ових песама представља само духовну творевину тога лица 
тј. његово ауторско дело за које има право предвиђено законом.22

База података сматра се збирком која ужива ауторско-правну за-
штиту, без обзира да ли је машински читљиво или у другој форми која 
с обзиром на избор и распоред саставних делова испуњава наведене ус-
лове.

Општа идеја, начела принципа и упутства који су садржани у 
ауторском делу нису обухваћени ауторско-правном заштитом. Они се 
штите кроз ауторско дело из којих потичу јер су њихов саставни део па 
се ауторско дело штити као целина. Таквим приступом се не оспорава 

20 Међународна федерација преводилаца усвојила је у Дубровнику 1963. године 
повељу.

21 Пресуда Врховног суда Србије Гж. бр. 3218/74 од 13.5.1975. године, Збирка судских 
одлука, Књ. 2, св. 1, Београд, 1977. године. О праву превода видети: Д. Милић, 
„Превод и право превођења“, Правни живот, Београд, бр. 11/1997, стр. 665–676.

22 Одлука Врховног суда Србије Гж. бр. 3061/70.
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да се ради о творевинама које су и ауторско дело али се тим не жели ре-
метити ток слободног кретања интелектуалних добара. Ауторским де-
лом не сматрају се: закони, подзаконски акти и други прописи; службе-
ни материјали државних органа и органа који обављају јавну функцију; 
службени преводи прописа и службених материјала државних органа и 
органа који обављају јавну функцију и поднесци и други акти у правном 
и судском поступку.23

Бернска конвенција у члану 2, став 4 оставила је законодавцима 
земаља уније да одреде заштиту која ће се признавати званичним текс-
товима и законодавне административне или судске области као и зва-
ничним преводима ових текстова.

IV Услови заштите

Да би ауторско дело уживало заштиту морају се испунити зако-
ном одређени услови. Оригиналност дела је један од основних услова за 
ауторско-правну заштиту и то је једини вредносни елемент дефиниције 
ауторског дела.

Ауторско дело се штити због своје оригиналности што је веома 
сложено питање па ниједан закон не даје његову дефиницију. Одговор 
на то питање шта се сматра под појмом оригиналности даје судска прак-
са уз уважавање савремене науке и технике засноване на принципима 
еволутивног тумачења права у складу са потребама развоја и подсти-
цања ауторског права и заштите ауторског права. При томе треба поћи 
од тога „да ниједно дело не може бити у потпуности и оригинално, јер 
свако дело произлази из културне традиције која се кроз историју аку-
мулира и захваљујући којој стваралаштво сваке генерације наставља 
тамо где је претходна генерација стала“.24

Идеја о делу и створено ауторско дело никада није у потпуности 
ново без обзира на његову генијалност и оригиналност јер приликом 
стварања дела аутор се служи „културним и уметничким радом про-
шлих генерација као и својих савременика“.25

Оригиналне елементи једног дела представљају непосредни пред-
мет ауторско-правне заштите. Да би се уживала ауторско-правна за-
штита мора се радити о делу које представља поред оригиналности ду-

23 Члан 6 ЗАСП.
24 С. Марковић, Основи ауторског и суседних права, Научна књига, Београд, 1992, 

стр. 3.
25 В. Спаић, Теорија ауторског права у СФРЈ, Београд, Загреб, Чаковец, 1983, стр. 

179.
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ховну творевину (садржај свести) за разлику од творевина материјалног 
света. Ауторско дело не може настати делатношћу машине или живо-
тиње већ искључиво духовним стваралаштвом човека. Да би се могло 
говорити о ауторском делу аутор своју идеју мора израдити и на неки 
начин учинити доступним јавности. Сама идеја није ауторско дело па и 
не ужива ауторско правну заштиту.

Форма преко које аутор реализује своју идеју може се испољити 
на разне начине: преко писаних дела, говорних дела, драмских дела, 
музичких дела, филма или на неки други начин. У таквим и сличним 
случајевима идеја добија изражајну форму која постаје предмет правне 
заштите. Не може се сматрати ауторским делом сама идеја за снимање 
неког филма или одређене изложбе, драме, као ни мисао о неком либре-
ту и слично. Пре него што дело поприми изражајни облик, форму оно 
код аутора сазрева и разрађује се преко одређених нацрта, концерата, 
диспозиције и слично, зависно од саме природе ауторског дела. Одређе-
на недовршена ауторска дела иако нису у потпуности добила изражајну 
форму уживају правну заштиту. Код тих дела идеја је у толикој мери 
материјализована да недвосмислено доводи до закључка да се ради о 
ауторском делу. То се посебно односи на недовршене слике, филмове, 
писана и говорна дела и слично.

Да би једно дело уживало правну заштиту мора се изразити у од-
ређеној форми „у том смислу, форма ауторског дела јесте одређени рас-
поред знакова (ходова) који људи користе у својој комуникацији а који 
је различит зависно од врсте дела. Тако, у области књижевности, аутор-
ско дело чине секвенца одређених речи и реченица; у области музике 
– секвенца тонова; у области сликарства – склоп дијометријских слика 
и боја итд.“26

Уметничка научна али и друга вредност ауторског дела нису конс-
титутивни елементи ауторског дела нити услов његове заштите. О умет-
ничкој вредности дела процењује публика, читалац, слушалац и корис-
ник књижевних и уметничких дела. Ради се о субјективној категорији 
која зависи од разних фактора укључујући ту и степен образовања, го-
дине, средину у којој живи и тенденције једног друштва.

На заштиту ауторских права не траже се никакве посебне фор-
малности као што су депозит или регистрација. У појединим земљама 
услов заштите је испуњење одређених формалности.27

26 С. Марковић, нав. дело, стр. 21.
27 У САД ауторско правна заштита стиче се по Закону о ауторском праву из 1976. 

године објављивањем дела са ознаком „Copyright“, без које ознаке дело не ужива 
заштиту па може постати јавно добро. Знак има елементе: „Copyright“, „Copr“, или 
само слово „C“ уоквирено кругом, име носиоца ауторског права и година првог 
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Закон о заштити ауторског права Краљевине Југославије од 1929. 
године у параграфу 78 предвиђао је да у Министарству трговине и ин-
дустрије уведе регистар аутора анонимних и псеудонимних дела ради 
чега је донет посебан Правилник 5.2.1939. године. Закон о ауторском и 
сродним правима који је на снази код нас посебно уређује евиденцију 
ауторских дела и предмета сродних права.28

V Настанак права

Аутор дела ужива заштиту у погледу свог ауторског дела од тре-
нутка настанка ауторског дела. Стварањем ауторског дела аутор стиче у 
вези дела сва овлашћења.

Ауторско-правна овлашћења: лично-правна (морална права и 
имовинска права) уживају заштиту од тренутка настанка ауторског 
дела. Тренутком настанка дела ауторско дело постаје предмет ауторс-
ко-правне заштите. Да би се стекло право на заштиту ауторског дела, 
не тражи се вођење некаквог поступка, претходног, управног или неког 
другог, а за то нису од значаја пријама или регистрација дела код држав-
ног или неког другог органа или институције.

Незавршено ауторско дело и његови делови као и наслов уживају 
ауторско-правну заштиту под условима предвиђеним из члана 2 став 1 
Закона. Дело режије које представља ауторско дело настаје у моменту 
премијерног извођења дела.29 Питање заштите ауторских и сродних пра-
ва уређује заон у одредбама члана 177–186, а питање казнених одредби 
чл. 187–190.

VI Закључак

Предмет заштите ауторског права су ауторска дела као оригинал-
не духовне творевине аутора изражена у одређеној форми. Уметничка, 
научна и друга вредност дела, његова намена, величина, садржина, на-

издања што све мора да се назначи на видљивом месту дела обично на почетку. 
Могуће је да се дело објави и без те ознакепо најновијим прописима па и тада 
ужива заштиту у року од 5 година под условом да се дело региструје и депонује. 
Аутор је дужан да два примерка најбољег издања дела поднесе Конгресној 
библиотеци у року од три месеца од издања дела под претњом плаћања казне, а 
два примерка Бироу за ауторско право после регистрације дела јер без тога нема 
право на подношење тужбе за повреду ауторског права.

28 Члан 1 ЗАСП.
29 Пресуда Окружног суда у Београду П. бр. 109/96 и Врховног суда Србије Гж. бр. 

59/97 објављена у Д. Милић, нав. дело, стр. 27.
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чин испољавања ни допуштеност јавног саопштавања његове садржине 
нису конститутивни елементи ауторског права. Тренутком настанка ау-
торског дела, дело постаје предмет заштите ауторског права и за то се 
не траже никакве формалности нити поступци. Од тренутка настанка 
ауторског дела аутор има сва права на делу и то ауторска морална права 
и ауторска имовинска права, право на економско искоришћавање дела. 
Ауторска имовинска права трају за живота аутора и одређени број го-
вина после његове смрти и могу бити предмет ограничења само у слу-
чајевима предвиђеним законом уз поштовање ауторских моралних пра-
ва која су вечита.

Dimitrije P. MILIĆ
Attorney at Law in Belgrade

SUBJECT OF COPYRIGHT PROTECTION

Summary

Th e subject of copyright protection refers to works of authorship as original 
creations of the author’s mind expressed in a certain form. Th e artistic, scientifi c 
and other value of the work, its purpose, size, contents, manner of expression 
or the permission of public announcement of its contents does not represent 
constitutive elements of a copyright. At the very moment of the creation of a 
work of authorship, this work becomes the subject of copyright protection and 
no formalities nor procedures are required for that purpose. As of the moment 
of the creation of a work of authorship, the author has all the rights to the work, 
namely the moral rights of an author and the property rights of an author, as 
well as the right to the economic exploitation of the work. Th e property rights 
of an author last during his or her lifetime and continue for a certain number 
of years aft er his or her death and can be subject to limitation only in cases 
stipulated by the law, in compliance with the moral rights of an author, which 
are eternal.

Key words: subject, work of authorship, author, moral rights, property 
rights.



38

др Катарина ДАМЊАНОВИЋ
ванредни професор Правног факултета Универзитета
Унион у Београду

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА И
EВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Резиме

У овом чланку аутор се бави односом права интелектуалне своји-
не и комунитарног права у перспективи два основна процеса унутар 
интеграције ЕУ – хармонизације и унификације. Нарочита пажња пос-
већена је проблему разграничења примене комунитарног и националних 
права интелектуалне својине у области права конкуренције, као и до-
стигнућима ЕУ у домену усклађивања националних законодавстава и 
стварању нових, аутономних и јединствених комунитарних права ин-
телектуалне својине.

Кључне речи: права интелектуалне својине,право конкуренције, право 
ЕУ, патент, трансфер технологије, истраживање и раз-
вој, хармонизација и унификација.

I Увод

Права интелектуалне својине претрпела су, у последњих шест де-
ценија, интересантан процес трансформације који их је од елемента де-
стабилизације претворио у значаји фактор интеграције ЕУ. Наиме, Евро-
пска унија (тада Европска заједница) се врло рано, и на изузетно оштар 
начин, суочила са проблемом постојања различитих националних права 
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интелектуалне својине, која су, као територијална права, пружала свом 
титулару монопол над коришћењем њима заштићног производа. Она су 
тако могла угрозити слободан проток роба и конкурентске услове на 
јединственом тржишту и тиме довести до његове поделе. Ово у свакој 
међународној организацији, а нарочито оној која претендује пуној еко-
номској и политичкој интеграцији, као што је то ЕУ, може представљати 
озбиљну препреку, нарочито с обзиром на чињеницу да је Римски уго-
вор гарантовао, а и данас гарантује постојање и очување ових права, 
као легитимних својинских права признатих у државама чланицама.

До скоро су постојала два основна разлога за очување принципа 
националне заштите права интелекуталне својине. Пре свега, у овој об-
ласти постоји један виши циљ – стимулисање развоја културе и техно-
лошког напретка посебно путем промовисања размене културних доба-
ра, охрабривања развоја нових технологија заштићених проналасцима и 
коришћења знакова разликовања као елемента новог феномена „брен-
дирања робних марки“, нпр. чувених жигова. У погледу овог циља, ЕУ 
дуго није била у могућности да права интелекуталне својине истакне у 
први план, управо због постојања другог разлога који се састојао у томе 
да државе чланице, схватајући вредност овог домена, дуго нису биле 
расположене да своју надлежност пренесу на комунитарне органе.

II Постављање проблема

Већ половину века, пажњу доктрине, комунитарних институција, 
али и економских субјеката, а пре свега великих предузећа, интриги-
ра проблем односа између одредаба Римског уговора и постојања на-
ционалних права интелектуалне својине. Наиме, веома рано, такорећи 
одмах након ступања на снагу Римског уговора, поставило се питање 
разграничења ова два домена, односно решавање питања до ког тренут-
ка ова права спадају у националну надлежност предвиђену чланом 36 
Уговора, који омогућује њиховим титуларима да избегну примену кому-
нитарних норми и, да ли се и у ком тренутку на њих могу примењивати 
комунитарна правила, односно који је тренутак њиховог уласка у кому-
нитарну надлежност.

У тренутку ступања на снагу Римског уговора, интелектуална 
својина је представљала домен у искључивој надлежости држава чла-
ница. Наиме, сам Римски уговор никада није садржавао, а ни данас не 
садржи ниједну позитивну норму која регулише режим права интелек-
туалне својине. Из тога је недвосмислено произлазило да садржина и 
обим овог облика својине у потпуности зависе од решења прихваћених 
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у националним законодавствима, као и међународним конвенцијама 
које су потписале државе чланице.

Сва национална права интелектуалне својине показивала су неко-
лико заједничких карактеристика. Пре свега, титулари нарочито права 
индустријске својине (пре свега патента и жига), уживали су значајну 
заштиту и преимућства на основу признатих правних средстава којима 
могу штитити своја права. Заштита стваралачког рада укључује и пре-
ференцијално право на његову експлоатацију, па је централно место за-
узимао одговор на питање до које мере законски и национални статус 
права индустријске својине може онемогућити примену принципа ко-
мунитарног права, а нарочито његових правила о конкуренцији. Друга 
значајна карактеристика ових права био је, а и у великој мери и данас 
јесте територијални карактер заштите, а та територијалност показала је 
свој ограничени домашај упркос чињеници да су предузећа имала мо-
гућност да кумулирају заштите више националних закона, нпр.на осно-
ву пријављивања жигова или патената у више различитих држава или 
на основу потписаних међународних конвенција. Трећу карактеристи-
ку представља монопол титулара права. Механизми заштите предмета 
интелектуалне својине које створе појединци и предузећа заснивају се 
на монополу који свом титулару даје право да га ексклузивно користи. 
Као и сваки монопол, интелектуална својина, схваћена у свом најширем 
смислу као заштита људског стваралаштва, угрожава принцип слободне 
конкуренције на тржишту.1 Постојање монополских права интелектуал-
не својине у теорији ослањало се и оправдавало различитим теоријама 
од којих је основна тзв. „теорија накнаде“ која се појавила релативно 
рано,2 и која је коначно прихваћена у комунитарном праву.3 Ова теорија 
ослања се на привилегије које су раније биле признаване проналазачима 
и прокламује идеју да се ексклузивно право признаје као надокнада за 
проналазачки односно креативни напор,4 при чему национални закони 
додељују и штите ова права искључиво у функцији и границама друшт-
вене корисности коју они представљају.

Данас је неспорно да монопол титулара остаје најцелисходнији 
облик заштите права интелектуалне својине, и то монопол привременог 
карактера у току кога је садржина права изнета у јавност чиме се уста-
новљава равнотежа између подстицања стваралаштва и размене инфор-

1 J. M. Mousseron, „Le droit au service de l’ innovation“, Rev. Fr. Gestion, 1990, стр. 84.
2 Више код: Roubier, Le droit de la propriété industrielle; H. J. Lucas, Traité de la propriété 

litterаire et artistique.
3 Пресуда од 31. октобра 1974, Centrafarm/Sterling-Drug, бр. 15/74, Rec., стр. 147.
4 Frédéric Poullaud-Dulain, Droit de la propriété industrielle, Montchrestien, Париз, 1999, 

стр. 4.
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мација у целокупном економском домену, добијања надокнаде за оства-
рени напор и, надасве, повећања конкуренције између предузећа која 
могу да усвоје најефикасније производне технике. Међутим, монопол 
који припада титулару права у погледу комерцијализације производа 
заштићених пре свега правима индустријске својине, оштро се сукобио 
са једним од фундаменталних принципа на којима почива целокуп-
на конструкција унутрашњег тржишта, па и саме Уније – принципом 
слободне циркулације роба. Овај монопол, угрожава и други, изузетно 
важан принцип на основу кога ово тржиште функционише – принцип 
слободне конкуренције.

Проблем се још оштрије поставља приликом анализе основних 
одредаба Римског уговора. Пре свега, члан 36 прецизира да одредбе 
Уговора које се односе на квантитативна ограничења у слободној цир-
кулацији роба не представљају препреку забранама или ограничењима 
увоза, извоза или транзита, ако су она оправдана заштитом уметнич-
ке и индустријске или трговачке својине, при чему такве забране и ог-
раничење не могу представљати средство својевољне дискриминације 
или прикривени облик ограничења трговине између држава чланица.5 
Текст овог члана, чији је циљ да се одреди граница примене законодавс-
тава држава чланица, a priori и a contrario признаје легитимитет разли-
читих националних решења у области права интелектуалне својине све 
док она нису средства арбитрерне дискриминације или прикривени об-
лик ограничавања трговине између чланица Уније и тиме и сам позива 
на помирење између националне заштите и захтева за поштовање фун-
даменталног принципа слободне циркулације роба унутар јединственог 
тржишта.6

Надаље, члан 295 Римског уговора предвиђа да он ни на који начин 
не утиче на правни режим својине који постоји у државама чланицама, 
из чега недвосмислено произлази да се прихватају све могуће последице 
које производе различита решења у националним законодавствима, па 
ће поље примене комунитарног права варирати у зависности од нацио-
налних решења. Интелектуална својина улази у ширу категорију својине 
над бестелесним стварима, са којом има један заједнички именитељ, а то 
је да се односи на нематеријална добра у смислу да она не могу да буду 
материјално изражена за разлику од покретних или непокретних ства-
ри. Овај вид својине односи се на различите предмете који могу имати 
одређену форму (као што су узорци или модели) или на техничке ино-
вације (нпр. биљне врсте), али и на економске активности или произ-

5 Члан 36 Римског уговора.
6 О овом више код: G. Reischl, „La protection de la propriété industrielle et commerciale 

et le droit d’auteur dans le marché commun“, CDE, 1982, стр. 3–20.
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вод и услугу неког економског субјекта којим се он разликује од својих 
конкурената и тиме олакшава избор потрошачима (трговачко име, жиг, 
ознака географског порекла). Примена члана 295 Уговора неоспорно је 
утврђена у пресуди Парк-Дејвис7 у којој је речено да овај члан треба 
тумачити у том смислу да „сви основни елементи националног режима 
својине морају остати непромењени, па тако и постојање права на про-
налазак која су аналогна правима својине“. Тако, државе чланице, према 
одредбама оба поменута члана задржавају пун суверенитет да одреде 
услове који требају да буду испуњени за остваривање заштите ових пра-
ва и за простирање овако додељене заштите.

Институције Уније, пре свега Комисија и Суд правде прогресивно 
су установљавали принципе помирења и усаглашавања комунитарног 
и националних права интелектуалне својине, не доводећи у суштини у 
питање само постојање ових права и њиховог очувања као, за економ-
ски развој, изузетно значајних категорија. Истовремено није се могло 
дозоволити државама чланицама да, под геслом њихове заштите, уводе 
дискриминаторна правила и постављају баријере комунитарној разме-
ни, нити титуларима могућност да се позивају на њихову садржину и 
тиме угрозе слободну конкурентску игру нпр. путем закључивања рес-
триктивних споразума или злоупотребе доминантног положаја. Исто-
времено се, због постизања боље конкурентске позиције ЕУ на светском 
тржишту тежило постепеном преласку интелектуалне својине у кому-
нитарну надлежност која би предвиђала и штитила посебна аутономна 
и јединствена права интелектуалне својине. Тако се процес европске ин-
теграције двојако и двосмерно одразио на право интелектуалне својине 
– у односу на право конкуренције и у односу на стварање посебног пра-
ва интелектуалне својине ЕУ (хармонизација и унификација).

III Права интелектуалне својине и право конкуренције ЕУ

Иако се прокламује као потпуно слободно, конкурентско пона-
шање увек је регулисано скупом ограничавајућих норми јер конкурен-
ција није сама себи циљ, већ је најмање лоше средство за промовисање 
друштва које треба технолошки и економски да напредује. Три од осам 
основних циљева Римског уговора директно се односе на конкуренцију, 
што доказује да је стварање унутрашњег тржишта подвргнутог дисцип-
линованом конкурентном понашању била константна тежња Европске 
уније, а права интелектуалне својине била су такве природе да су је мог-
ла значајно угрозити.

7 Пресуда Европског суда правде од 29. фебруара 1968, бр. 24/67.
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Комисија ЕУ, а нарочито Суд правде у својој пракси су, прогресив-
но и у читавом низу пресуда донетих пре свега у погледу патената и жи-
гова, прецизирали ограничења која комунитарно право намеће прави-
ма интелектуалне својине. Поступајући веома опрезно, Суд је спровео 
две основне анализе од којих се прва односила на разликовање између 
постојања права интелектуалне својине и њиховог вршења, док је друга 
била оријентисана на одређивање предмета права интелектуалне своји-
не, што је довело и до решења основног проблема разграничења домена 
примене националних и комунитарног права.

Суд правде је у многим својим пресудама8 јасно потврдио да за-
конски призната национална права интелектуалне својине морају опста-
ти, али да њихово коришћење може довести до ограничавања у размени 
између држава чланица, као и до повреда правила о конкуренцији која 
се директно примењују у државама чланицама. Уколико би коришћење 
права пало под удар забране комунитарног права, поставило се питање 
шта остаје од неког ексклузивног права када се оно не може користити 
и који су то могући злонамерни облици коришћења. Требало је дакле 
поставити питање како, уколико се надлежност Уније заснива искључи-
во на правилима о конкуренцији (чланови 81 и 82 Уговора), одредити 
меру ограничења коришћења права интелектуалне својине. Суд је по-
тврдио да основ надлежности комунитарног права у области интелек-
туалне својине представљају одредбе о слободној циркулацији роба, а 
не правила о конкуренцији и на основу тога увео следећи елемент, а то 
је специфични предмет права интелектуалне својине. У пресуди Дојче 
Грамофон9 потврђено је да комунитарно право не признаје могућност 
неограниченог коришћења овлашћења која национална права признају 
титулару ових права, осим у случају да се она односе искључиво на ње-
гов специфични предмет односно специфичну функцију. Тако су нпр. 
специфични предмет и функција патента прецизирани у једној пресуди 
из 1988. године10 на следећи начин: „Специфични предмет патента је 
нарочито да се титулару, у циљу накнаде за креативни напор пронала-
зача, обезбеди ексклузивно право да користи иновацију у смислу про-
изводње и првог стављања у промет индустријских производа било ди-
ректно, било путем додељивања лиценци трећим лицима, као и право 
да се супротстави повреди свог права односно фалсификовању.“

Након тога, Комисија и Суд су морали да одреде и последице при-
мене два основна члана Римског уговора која регулишу право конку-
ренције у односу на национална права интелектуалне својине.

8 Европски суд правде, Parke-Davis, бр. 24/67; Европски суд правде, Sirena, бр. 40/79.
9 Европски суд правде, Deutche Grammophon, бр. 87/70.
10 Европски суд правде, Allen and Hanburys, бр. 434/85.
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1. Примена члана 81 Римског уговора на права
интелектуалне својине

Овим чланом забрањени су сви споразуми између предузећа, 
одлуке удружења предузећа или договорна пракса која може да нане-
се штету трговини између држава чланица, а чији су циљ и последи-
ца спречавање, ограничавање или нарушавање конкуренције, при чему 
могу бити изузети они који доприносе унапређењу производње или 
расподеле робе или унапређују технички или економски развој, а ис-
товремено корисницима омогућују правично учешће у тако оствареним 
погодностима.

Права интелектуалне својине могу бити предмет како хоризон-
талних тако и вертикалних уговора између предузећа од којих су ови 
последњи најчешћи и састоје се у лиценцама патената и жигова. У ко-
мунитарном праву, до спорова је најчешће долазило у погледу лиценци 
патената са територијалним ексклузивитетом која би садржавала низ 
уговорних клаузула којима би титулар успео да, уз помоћ забране изво-
за, постигне већи или мањи степен територијалне заштите у односу на 
различите кориснике лиценце који експлоатишу исти проналазак. Сама 
по себи, и када представља искључиво садржину специфичног предмета 
права на патент, лиценца ужива имунитет из члана 36 Уговора, уз резер-
ву комунитарног исцрпљивања права. Зато је било потребно утврдити 
које клаузуле уговора о лиценци могу бити супротне члану 81 Уговора, 
а то су оне које вештачки проширују монопол који резултира из права 
интелектуалне својине нпр. клаузула којом се предвиђа одржавање ли-
ценце и плаћање накнаде након истека патентне заштите.

На основу пре свега усвојених индивидуалних одлука о ноти-
фикацији уговора код Комисије усвојена је (након доношења Уредбе о 
изузетку по категорији за уговоре о лиценци патената 198411 и Уредбе 
о трансферу технологија 198812) Уредба бр. 240/96 од 31. јануара 1996. 
године која се односи на примену члана 81, став 3 Уговора на катего-
рије уговора о лиценци патената и трансферу технологије. Ова Уредба 
примењује се на уговоре о лиценци патената, know-how-a и мешовите 
уговоре, које дефинише као уговоре којима предузеће титулар патента 
или know-how-а овлашћује друго предузеће да експлоатише пренесене 
патенте или му доставља свој know-how у циљу производње, коришћења 
или стављања у промет. Насупрот томе, одређени уговори су искључе-
ни из поља примене нпр. уговори закључени између конкурената, који 
предвиђају учешће у заједничком предузећу или реципрочни уговор о 
лиценци.

11 ЈОСЕ L. 233, од 30. августа 1985.
12 Бр. 556/89.
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Уредба предвиђа четири могуће врсте клаузула. Прву групу клау-
зула чине оне које гарантују ексклузивитет додељен кориснику лицен-
це (нпр. клаузула којом се установљава обавеза даваоца лиценце да не 
даје овлашћење за коришћење ових права другим предузећима на те-
риторији која је додељена кориснику лиценце) и оне уживају изузетак. 
Другу групу чине забрањене клаузуле због којих се не може остварити 
изузетак и које a priori немају позитивне последице по унутрашње тр-
жиште (нпр. клаузуле о паралелном увозу или оне које пружају потпуну 
територијалну заштиту кориснику лиценце). Трећа категорија обухвата 
клаузуле које нису од посебног значаја по конкуренцију, али је Комисија 
инсистирала на њиховом увођењу због веће правне сигурности и гаран-
товања њихове законитости уколико поприме изузетно рестриктиван 
карактер. Најзад, тзв. „несигурне клаузуле“ представљају све оне које не 
улазе у претходне три категорије, а за њих је предвиђен поступак при-
говора Комисији.

Када је реч о механизму давања изузетака оваквим уговорима, 
према решењима Уредбе могуће су три опције: изузетак „по пуном пра-
ву“ за прву и евентуално трећу категорију клаузула, уколико уговор не 
садржи ниједну забрањену категорију, а то значи да ове клаузуле не мо-
рају бити нотификоване. Судови и национални органи морају признати 
њихову законитост у односу на члан 81 Уговора. Уговори који садрже 
тзв. „несигурне клаузуле“ могу добити изузетак под условом да су ноти-
фиковани и да у року од шест месеци Комисија не уложи свој приговор. 
Најзад, постоји и право на повлачење признатог изузетка када Комисија 
констатује да уговор који је изузет Уредбом у стварности не испуњава 
услове за уживање изузетка из члана 81 Римског уговора.

2. Примена члана 82 Римског уговора на права
интелектуалне својине

Технологија је један од фактора економске моћи привредних 
субјеката и чини посебну мешавину чињеница и права, јер је резул-
тат компликованог скупа елемената који су заштићени жиговима, па-
тентима и осталим правима интелектуалне својине, али и конкретних 
чињеница, нпр. дугогодишњег лидерског положаја неког предузећа на 
тржишту, поседовања know-how-a који пружа предност у односу на тех-
нологије заштићене патентима које су изашле у јавност и имају ограни-
чено трајање заштите, сталног унапређења технологије производње на 
основу лиценци итд.

У комунитарном праву права интелектуалне својине, а наорчито 
патент, испитују се како у односу на злоупотребу доминантног положаја 
предузећа на тржишту, тако и на операције концентрација предузећа. 
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У првој хипотези, конкуренција је ослабљена због чињеница да постоје 
техничке баријере које спречавају улазак нових предузећа на тржиште 
и у том смислу технолошка премоћ аутоматски појачава позицију пре-
дузећа на датом тржишту и намеће му посебну обазривост у понашању, 
како оно не би прерасло у злоупотребе у смислу члана 82 Римског уго-
вора. Према пракси Комисије и Суда правде само поседовање права ин-
телектуалне својине (нпр. жига или патента) не представља злоупотеб-
ну доминантног положаја, али зато ова права могу бити присутна код 
предвиђених облика злонамерних понашања, тако да коришћење права 
интелектуалне својине може представљати злоупотребу чак и ако је у 
питању њихов специфичан предмет.

Тако нпр. код првог облика предвиђеног чланом 82 – наметања 
цена или неједнаких услова већа цена патентираног производа може 
бити оправдана улагањем у истраживање, креативни рад или комер-
цијализацију производа, али такође може представљати профитирање 
од монопола нпр. у случају да предузеће намеће превисоке цене како би 
контролисало и атестирало усаглашеност увезених производа.13 Други 
облик злоупотребе – ограничење производње, набавке, продаје или тех-
ничког развоја такође може бити учињен коришћењем права интелек-
туалне својине. Када је реч о ограничавању извора набавке, најчешће 
се ради о доминантном предузећу које, на основу поседовања патенти-
ране технологије, само контролише производњу сировина или међуп-
роизвода који су неопходни за производњу финалног производа и то 
на тај начин што одбија, без ваљаних разлога, снабдевање других пре-
дузећа овим сировинама.14 Такође, ограничење дистрибуције које може 
бити директно (ограничавање могућности производње или комерција-
лизације производа од стране доминантног предузећа) или индиректно 
(доминантно предузеће се труди да задржи клијентелу, али при томе 
од ње захтева да се не снабдева код конкурентских предузећа) претпос-
тавља коришћење уговорних средстава, а то је најчешће уговор о ли-
ценци права индустријске својине. Примена дискриминаторних услова 
нарочито се појављивала код лиценци патената, где се дискриминација 
састојала у различитим надокнадама корисника лиценци, при чему на-
докнада представља суштински елемент специфичног предмета права 
на патент.15 Најзад, условљавање закључења уговора прихватањем непра-
ведних престација односно случај наметања сауговарачу додатних оба-
веза које нису у вези са предметом уговора јављало се код нпр. понуде 
за пренос лиценце права индустријске својине која је била условљена 

13 Пресуда Европског суда правде, General Motors из 1975, бр. 26/75.
14 Нпр. пресуда Европског суда правде, Continental Cann, бр. 6/72.
15 Пресуда Gema, ЈОСЕ 134, од 20.6.1971.
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куповином производа који уопште није био заштићен патентом за који 
се лиценца даје.16

Сва ова понашања подлежу општој забрани из члана 82 Уговора 
уз неколико изузетака. Један од основних принципа које су Комисија 
и Суд правде прихватили је да предузећа имају право да предуземају 
све мере у борби против пиратерије у циљу заштите својих права, али 
да то морају чинити искључиво дозвољеним правним средствима и у 
складу са основним циљевима Уније.17 Тако су као оправдавајуће окол-
ности предвиђени: акти националних или међународних органа – нпр. 
за предузећа којима је поверено вршење услуга од општег економског 
интереса или која имају карактер финансијског монопола. Међутим, 
државе чланице које злоупотребе могућност стварања монопола или до-
несу прописе који намећу предузећима титуларима монопола злоупот-
ребу доминантног положаја биће санкционисане.18 Међународне обавезе 
које су преузеле државе чланице производе идентичне последице, јер се 
могу применити само у оној мери у којој нису у супротности са циљеви-
ма Уније; и одбрана легитимних интереса предузећа – карактеристичан 
случај је наметање испитивање квалитета и сигурности, јер комунитар-
не институције радо прихватају чињеницу да предузећа имају легитим-
но право да предузму одређени број мера како би се осигурао квалитет 
и сигурност проивода, при чему оне морају одговарати постављеном 
циљу. Тако је нпр. прихваћено одбијање испоруке резервих делова уко-
лико не постоје одговарајући сервиси за поправке19 или обавеза закуп-
цима телефонских инсталација да се за одржавање и измену постројења 
обраћају само њиховом конструктору, уз појашњење да је конструктор 
и влансик инсталација.20 Међутим, предузећа на доминантном поло-
жају не смеју профитирати од привилегованог положаја и истовремено 
наметати неједнаке или дискриминаторне цене.

IV Хармонизација и унификација права
интелектуалне својине

Без обзира на то што је интелектуална својина остала у надлеж-
ности држава чланица, паралелно са поступком разграничења примене 
комунитарног и националних права дошло је до хармонизације, па чак 
и унификације овог домена односно до појаве феномена тзв. „комуни-

16 Видети коментар у European Comeptition Law Review, стр. 144, 345 и 367.
17 Нпр. поменута пресуда Gema.
18 Нпр. одлуке Комисије од 19. фебруара 1999. и 16 јула 2000. године, ЈОСЕ 208.
19 Одлука Hugin, JOCE L22.
20 Alcatel, бр. 247/89.
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таризације“. Ово зато што је ЕУ схватила значај пре свега права индуст-
ријске својине за повећање њене конкурентности на светском тржишту 
у односу на највеће конкуренте САД и Јапан. Истовремено, Комисија 
је у својој Зеленој књизи21 изразила забринутост у погледу овог доме-
на, јер, иако Европа располаже изузетном стручном и научном базом, 
у мањој мери од других држава и региона у свету успева да преобрази 
своје идеје и могућности у нове производе и освоји делове или целокуп-
на тржишта, наорчито у области високе технологије.

Упркос појединачним успесима као што су били возови велике 
брзине или мреже мобилне телефоније, Европа је слабије напредовала 
у бројним техничким областима, а нарочито у области информатичких 
и комуникационих технологија. Тако је нпр. постојећи патентни систем 
у Европи патио од два основна недостатка у односу на америчко и ја-
панско право – био је много скупљи и тешко доступан за мала и средња 
предузећа, а истовремено и непотпун јер није омогућавао јединствену 
и аутономну заштиту која би важила на територији читаве Уније. Про-
налазачи и предузећа морали су да пријављују онолико патената коли-
ко постоји земаља у којима се жели заштита проналаска при чему се у 
свакој држави непотребно понавља поступак испитивања и издавања 
патената; умножавање пријава доводило је до успоравања, па и застоја 
у раду националних патентних завода и најзад, права која су се додељи-
вала нису била нити иста нити сагласна.

У области ауторских права, која можда имају мању економску 
вредност од нпр. патената и жигова, али чији значај непрестано расте 
нарочито када су у питању рачунарски програми, Унија је сматрала да је 
довољно извршити хармонизацију националних права. Наиме, различи-
та решења у националним правима нису била допустива и одржива, али 
исто тако, због специфичности ауторског права у погледу одсуства по-
себног поступка заштите, као и бројних међународних конвенција које 
су потписале земље чланце било је неопходно ускладити само понека 
питања. У том смислу у овој области усвојен је низ директива од којих 
су најважније она о хармонизацији рока заштите ауторских и сродних 
права из 1993 године,22 о праву слеђења из 2001. године,23 о праву из-
најмљивања и позајмљивања из 1992. године,24 правној заштити база 
података из 1996. године.25 Нарочити напредак Комисије представљало 

21 Ова Зелена књига је део „Првог акционог плана Европске комисије о иновацијама 
у Европи“ из 1997. године.

22 Бр. 93/98/ ЕЕС.
23 Бр. 2001/84/ЕС.
24 Бр. 92/100/ЕЕС.
25 Бр. 96/9/ЕС.
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је постављање, као приоритета, хармонизације у погледу рачунарских 
програма, што је и учињено усвајањем Директиве о заштити компјутер-
ских програма 1991. године.26

У области индустријске својине ситуација је нешто различита. 
Жигови уживају комбиновани систем заштите обезбеђен Директивом о 
хармонизацији права држава чланица у области жигова из 1998. годне27 
и Уредбом о комунитарном жигу којом је уведено ново, аутономно и 
јединствено жиговно право ЕУ.28 У области патената дошло до пробоја 
унионистичке идеје јер је патентно право увек показивало тенденцију да 
се унификује у својим нормама и да буде централизовано у својој приме-
ни. Ова идеја је до данас наилазила, па и данас наилази на непремостиве 
препреке које постављају државне протекционистичке политике у овој 
области, као и из разлика у националним концепцијама и традицијама, 
што је разумљиво јер свака држава тежи да заштити домаће патенте који 
су генератор технолошког развоја и економског просперитета. Пошто 
није успела да унификује законе на светском нивоу, унионистичка кон-
цепција је у ЕУ једним невероватно маштовитим системом, који се по-
казао изненађујуће ефикасним, обезбедила једнаку примену патентних 
закона, путем правила изједначавања државаљана чланица Уније са до-
маћим држављанима, употпуњеним правом приоритета. Истовремено у 
Унији је у току усвајање Уредбе о комунитарном патенту и прилагођена 
примена Минхенске конвенције што ће довести до појаве новог, ауто-
номног, јединственог комунитарног права на патент. Географске озна-
ке порекла заштићене су Уредбом из 1993. године29 као посебно право 
које спада у домен заједничке пољопривредне политике, док је у области 
дизајна заштита двострука – на основу Директиве о правној заштити 
дизајан из 1998. године30 којом су хармонизована решења у обалсти за-
штите узорака и модела и нове Уредбе о комунитарном дизајну из 2001. 
године31 која предвиђа посебно комунитарно право на дизајн.

V Закључак

Права интелектуалне својине у ЕУ већ дуго представљају домен 
који јесте у националној надлежности али који је, као што смо виде-
ли, предмет приближавања у смислу члана 100 Уговора који предвиђа 

26 Бр. 91/250/ЕЕС.
27 Бр. 89/104/ЕЕС.
28 Уредба Савета бр. 40/94 од 20. децембра 1993. године.
29 Бр. 3081/92/ЕС.
30 Бр. 98/71/ЕС.
31 Бр. 6/2002.
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усвајање директива о приближавању законских, подзаконских и адми-
нистративних одредби држава чланица које имају непосредног утицаја 
на успостављање, односно функционисање унутрашњег тржишта. Осим 
тога, домен комунитарног права се због континуираног поступка ин-
теграције све више проширује, а преношење надлежности са држава 
чланица на Унију обухвата све више оне домене у којима је раније наци-
онална надлежност била неприкосновена, па је и логичан први корак у 
том правцу хармонизација националних решења.

Као крајњи резултат, можемо очекивати да ће, пратећи процес ја-
чања европске интеграције, и интелектуална својина прогресивно ући 
у комунитарну надлежност. Ово тим више, јер се стварају паралелна 
„комунитарна права интелектуалне својине“ која пружају атрактивније, 
јефтиније и сигурније облике заштите од националних права. Још један 
аргумент у прилог оваквом закључку је значајно место које права инте-
лектуалне својине заузимају, одмах након права конкуренције, у Спора-
зумима о стабилизацији и придуживању. Наиме услов за преузимање 
acquis communautair-a у области интелектуалне својине је претходна 
хармонизације домаћег са комунитарним правом.

Katarina DAMNJANOVIĆ, Ph.D
Professor at the Faculty of Law University Union, Belgrade

INTELLECTUAL PROPERTY AND EUROPEAN 
INTEGRATIONS

Summary

In this article the author analyzes the problem of the existence of na-
tional protection and Community law in the fi eld of intellectual property rights 
regarding two main processes in the EU – harmonization and unifi cation. Th e 
main problem is fi nding the border line between the community and national 
legislation competences especially in the fi eld of competition law, as well as the 
attainment and results of the EU concerning harmonization of national legisla-
tions and creation of new, autonomous and unique intellectual property rights.

Key words: intellectual property right, competition law, patent, know-how, 
research and development, harmonization and unifi cation.
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ПРАВНИ РЕЖИМ ПАРАЛЕЛНЕ ТРГОВИНЕ У
ПРАВУ КОНКУРЕНЦИЈЕ И ПРАВУ

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ*

Резиме

Паралелна трговина постоји када се производи купују у једној 
држави по нижој цени и потом извозе у другу државу у којој се продају 
по значајно вишој цени. Паралелна трговина доводи до нижих цена про-
извода на релевантном тржишту, што није у економском интересу 
произвођача, који се стога труде да је ограниче или спрече. Такве мере 
произвођача могу бити забрањене правилима конкуренције и правилима 
о заштити интелектуалне својине. У праву конкуренције, спречавање 
или ограничавање паралелне трговине од стране произвођача може, под 
одређеним условима, представљати забрањени споразум. Могуће је и да 
овакво понашање буде окарактерисано као облик злоупотребе доминан-
тног положаја. У праву интелектуалне својине, паралелна трговина се 
мора посматрати у контексту института комунитарног и међуна-
родног исцрпљења права.

Кључне речи: паралелна трговина, право конкуренцје, право интелек-
туалне својине, забрањени споразум, злоупотреба доми-
нантног положаја, исцрпљење права.

* Овај чланак је резултат рада на пројекту Правног факултета Универзитета у 
Београду „Развој правног система Србије и хармонизација са правом Европске 
уније (правни, економски, политички и социолошки аспекти)“.
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I Појам паралелне трговине

Паралелна трговина је појам којим се описује ситуација у којој 
се роба купује у једној држави по нижој цени да би се потом извозила 
у другу државу где се може продати по значајно вишој цени. Феномен 
паралелне трговине је посебно присутан код робе чију цену утврђује 
држава или на чију цену држава има индиректан утицај. То је нарочито 
случај са лековима и другим фармацеутским производима. Паралелна 
трговина има позитивна дејства на крајње потрошаче: она омогућава 
да роба буде доступна по нижим ценама. У овоме раду анализираћемо 
правни режим паралелне трговине у праву конкуренције и праву инте-
лектуалне својине на примеру фармацеутских производа који се про-
дају на тржишту Европске уније, пошто је реч о производима који су 
најчешће предмет паралелне трговине.1

Систем паралелне трговине функционише по следећим принци-
пима: трговац најпре купи производе од веледрогерије (дистрибутера 
фармацеутских производа на велико) у држави у којој су фармацеутски 
производи јефтинији. Он потом тражи и добија дозволу за промет тих 
производа у држави у којој су они скупљи. Чим добије дозволу, про-
изводе може продавати или директно апотекама, што је ређи случај, 
или веледрогеријама које послују у тој држави, што је најчешћи случај. 
На тај начин ће се фармацеутски производи пореклом из једне државе 
појавити на географском релевантном тржишту друге државе и бити у 
конкуренцији са домаћим фармацеутским производима. Трговци који 
су актери паралелне трговине нису, дакле, произвођачи фармацеутских 
производа. Једина измена коју они изврше током ове операције односи 
се на усклађивање са захтевима о паковању и означавању фармацеутс-
ких производа.2 Треба такође приметити да не постоји никаква дирек-
тна веза између трговаца који примењују овај вид трговине и крајњих 
потрошача (у нашем случају, пацијената).

Из претходног дефинисања појма паралелне трговине јасно је да 
је овај систем трговине у интересу крајњих потрошача јер доводи до 
смањења цена на тржишту. Због тога државе својим мерама углавном 

1 Више о појму паралелне трговине: Christopher Stothers, Parallel Trade in Europe: In-
tellectual Property, Competition and Regulatory Law, Лондон, 2007, стр. 17; Tommaso 
M. Valletti, Stefan Szymanski, „Parallel Trade, International Exhaustion and Intellectual 
Property Rights: A Welfare Analysis“, Th e Journal of Industrial Economics, vol. 54, 2006, 
бр. 4, стр. 499; Panos Kanavos, Joan Costa-Font, „Pharmaceutical Parallel Trade in Eu-
rope: Stakeholder and Competition Eff ects“, Economic Policy, vol. 20, 2005, бр. 44, стр. 
751.

2 Понекад чак ни то није неопходно. Нпр. уколико увозимо лекове из САД у Велику 
Британију, није потребно никакво превођење упутстава за употребу лекова пошто 
је реч о истом језику.
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подстичу паралелну трговину. Произвођачи чији производи су предмет 
паралелне трговине труде се да га условима трговања спрече или огра-
ниче. Такве мере произвођача могу бити спорне из угла права конкурен-
ције и права интелектуалне својине, што ће бити предмет овог рада.

II Правни режим паралелне трговине у праву конкуренције

Ограничавање или спречавање паралелне трговине најпре може 
бити посматрано као забрањени споразум између произвођача и „ре-
гуларног“ дистрибутера у држави у којој се лекови продају по вишим 
ценама. Пракса Европске комисије показује да се готово свако ограни-
чавање паралелне трговине мерама које предузимају произвођачи може 
сматрати забрањеним споразумом у смислу чл. 81 Уговора о ЕЗ. Међу-
тим, судска пракса Првостепеног суда и Европског суда правде показује 
да приликом оцењивања допуштености паралелне трговине економски 
и правни контекст случаја мора бити узет у обзир.

Ограничавање или спречавање паралелне трговине може бити 
посматрано и као облик злоупотребе доминантног положаја. Потребно 
је, међутим, најпре доказати постојање доминантног положаја, што није 
нимало лако имајући у виду тешкоће приликом дефинисања релевант-
ног тржишта у фармацеутском сектору.

1. Паралелна трговина и забрањени споразуми

У праву Европске уније, паралелна трговина је дозвољена и по-
жељна. Уговором о оснивању Европске заједнице успостављено је унут-
рашње тржиште на коме нису дозвољена никаква ограничења у тргови-
ни између држава чланица. Прецизније, члановима 28 и 30 Уговора о 
ЕЗ забрањена су сва квантитативна ограничења извоза (царински кон-
тигенти, квоте), као и све мере са сличним дејством. Мере са дејством 
сличним квантитативним ограничењима извоза дефинисане су у пре-
суди Европског суда правде Groenveld као „мере које имају за предмет 
или као ефекат ограничавање токова извоза и успостављање разлике у 
третману трговине унутар једне државе чланице и трговине усмерене 
ка извозу, на тај начин што се обезбеђује предност домаћој производњи 
или унутрашњем тржишту државе у питању, на рачун производње 
или трговине других држава чланица“.3 Суд правде је у чувеној пресу-
ди Cassis de Dijon истакао да промет робе која је законито произведена 
у једној држави чланици мора бити слободан на читавом унутрашњем 

3 Европски суд правде, Groenveld, предмет бр.15/79.



ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПРАВА Право и привреда

54

тржишту.4 На паралелну трговину се стога гледа као на важан инстру-
мент који доприноси јачању унутрашњег тржишта Европске уније.

У праву ЕУ, разлике у националним законодавствима држава чла-
ница не могу се прихватити као оправдање за ограничавање или спре-
чавање паралелне трговине. У одлукама које се односе на аутомобил-
ски сектор на пример, Европска комисија редовно одбија да прихвати 
разлике у националним прописима као оправдање за ограничавање 
конкуренције.5 Таква ограничавања конкуренције се квалификују као 
забрањени споразуми, под условом да су сви услови предвиђени чл. 81 
Уговора о ЕЗ испуњени. У праву конкуренције се под забрањеним спо-
разумом подразумева сваки споразум,6 договорна пракса или одлука 
удружења предузећа7 који за предмет и/или као ефекат има спречавање, 
ограничавање или нарушавање конкуренције на релевантном тржиш-
ту.

Ипак, чини се да пракса Европске комисије, с једне стране, и 
Првостепеног суда и Европског суда правде, с друге стране, није сасвим 
уједначена када је реч о паралелној трговини.

а) Пракса Европске комисије

Како би спречавање или ограничавање паралелне трговине могло 
да се окарактерише као забрањени споразум, Европска комисија мора 
најпре испитати услове трговине у сваком конкретном случају. У фар-
мацеутском сектору, ти услови су прилично уједначени. Како би огра-
ничиле или спречиле паралелну трговину, фармацеутске компаније су 
успоставиле систем квота. Наиме, фармацеутска компанија ће снабдети 
свог велетрговца у другој држави до износа квоте која се утврђује на 
основу података о ранијим продајама. Квоте се могу одређивати месеч-
но, тромесечно или четворомесечно и могу се примењивати само у јед-
ној држави чланици, у више њих или у свим државама чланицама ЕУ. 
Квоте се могу примењивати на само један производ или на више њих. 

4 Европски суд правде, Rewezentral AG vs. Bundesmonopol verwaltung fur Brunntwein, 
предмет бр. 120/78. Више о овој пресуди код: Радован Вукадиновић, Право Европс-
ке уније, 4. издање, Крагујевац, 2006, стр. 234; Душан Поповић, „Улога Суда правде 
Европских заједница у омогућавању слободног кретања робе“, Право и привреда, 
бр. 5–8/2005, стр. 892.

5 Европска комисија, Opel, одлука бр. COMP/36.653; Европска комисија, Volkswagen, 
одлука бр. IV/35.733.

6 Појам споразума у праву конкуренције је шири од појма уговора у облигационом 
праву. 

7 Појам удружења предузећа у праву конкуренције је шири од појма групације пре-
дузећа у компанијском праву. Нпр. овим појмом су обухваћена и професионална 
удружења, као што су лекарске коморе.
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Без обзира на ове разлике, систем квота има једну константну каракте-
ристику: испоруке фармацеутских производа се више не могу повећа-
вати оног тренутка када велетрговац достигне одређену квоту. Нових 
испорука неће бити док не истекне период за који је конкретна квота 
одређена.

Johnson&Johnson је био први случај у коме се Европска комисија 
одређивала према питању дозвољености система квота у фармацеутској 
индустрији.8 Наиме, три филијале компаније Johnson&Johnson (Ortho 
Pharmaceutical Ltd, Cilag Chemie GmbH, Cilag Chemie AG) наметнуле 
су својим дистрибутерима у Великој Британији и Немачкој ограничења 
у погледу извоза одређених тестова за трудноћу. Ценовне листе свих 
компанија укључивале су услов „извоз је дозвољен само уз претходну 
сагласност“. Овај услов је касније измењен тако да је забрањивао само 
извоз из Велике Британије у треће државе (државе које нису чланице 
ЕУ), иако се у пракси забрана односила и на извоз у државе чланице. 
Европска комисија је утврдила да су ценовне листе представљале суш-
тински део продајних уговора између ове три компаније и њихових дис-
трибутера, те да се могу оквалификовати као споразум у смислу чл. 81 
Уговора о ЕЗ.

У одлуци Sandoz Европска комисија је анализирала однос између 
компаније Sandoz Prodotti Farmaceutici SpA и њених клијената.9 Посебну 
пажњу Комисије су привукли стандардни услови продаје одштампани 
на предњој страни рачуна које је издавао Sandoz и који су садржавали 
напомену „забрањен извоз“. Иако у конкретном случају није постојао 
уговор са клијентима, Комисија је сматрала да укупност трајних тр-
говачких односа који су постојали између компаније Sandoz и њених 
клијената представља споразум у смислу чл. 81 Уговора о ЕЗ. Комисија 
је, дакле, закључила да напомена „забрањен извоз“ чини саставни део 
споразума компаније Sandoz и њених клијената, те да постоји сагласност 
воља с обзиром на чињеницу да су клијенти прихватали такве рачуне.

Поред система квота, предузећа користе и друге начине да огра-
ниче или спрече паралелну трговину својим производима. Један од њих 
је систем одређивања различитих цена за исти производ, у зависности 
од тржишта коме је производ намењен. Уколико велетрговац намерава 
да даљу продају врши на домаћем тржишту, производ ће му бити продат 
по нижој цени. Уколико велетрговац намерава да производ извози, про-
извођач ће му га продати по вишој цени. На тај начин ће профит који 
велетрговац намерава да оствари паралелним извозом бити умањен. 
Европска комисија је и овај систем оквалификовала као забрањени спо-

8 Европска комисија, Johnson&Johnson, одлука бр. IV/29.702.
9 Европска комисија, Sandoz, одлука бр. IV/31.741.
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разум чији предмет је ограничавање конкуренције на релеватном тр-
жишту. Посебно су илустративне одлуке Glaxo и Organon.

Одлука у предмету Glaxo занимљива је због тога што је сâмо пре-
дузеће скренуло пажњу Комисији на систем одређивања различитих 
цена за исти производ, који је желело да примењује.10 Наиме, шпанска 
филијала мултинационалне компаније GSK тражила је од Европске ко-
мисије да утврди да поменути вид трговине не представља забрањени 
споразум у смислу чл. 81 Уговора о ЕЗ.11 Предузеће је, наиме, намерава-
ло да наплаћује ниже цене за лекове који су били намењени домаћем, 
шпанском тржишту и који су финансирани из средстава шпанског Фонда 
здравственог осигурања, у односу на цене тих истих лекова намењених 
иностраним тржиштима. Комисија је утврдила да је реч о забрањеном 
споразуму чији предмет је ограничавање конкуренције на унутрашњем 
тржишту и изрекла казну предузећу које је нотификовало споразум.

Европска комисија је слично поступила и у предмету Organon.12 
Наиме, Organon Laboratories Limited, иначе британска филијала мулти-
националне компаније Akzo Nobel, нотификовала је свој нови ценовни 
систем који се односио на контрацептивне пилуле. Систем је огранича-
вао примену попуста од 12,5% само на купце (велетрговце) који ће про-
извод даље продавати унутар Велике Британије. Систем је тако стављао 
у неповољнији положај купце који су намеравали да производ извезу 
ван Британије. Комисија је утврдила да ценовни систем чини састав-
ни део трајних пословних односа између произвођача контрацептивних 
пилула и његових клијената, те да представља споразум у смислу пра-
ва конкуренције. Такав споразум имао би за последицу поделу унутра-
шњег тржишта ЕУ по националним границама и водио би спречавању 
конкуренције. Још пре доношења одлуке Комисије, предузеће Organon 
Laboratories Limited је одустало од примене таквог система.

б) Судска пракса Првостепеног суда и Европског суда правде

Из претходно поменутих одлука Европске комисије можемо за-
кључити да је она готово аутоматски квалификовала систем квота и сис-
тем одређивања различитих цена као забрањене споразуме у смислу чл. 

10 Европска комисија, Glaxo Wellcome, одлука бр. IV/36.957/F3.
11 У време када је вођен овај поступак још увек је важила Уредба бр. 17/62 која је 

омогућавала предузећима да од Европске комисије траже да утврди да конкретан 
споразум није забрањен у смислу правила конкуренције (тзв. negative clearance). 
Уредбу бр. 17/62 заменила је Уредба бр. 1/2003 којом је таква могућност задржана 
само у случају када је реч о новим правним питањима о којима Комисија до тада 
није имала могућности да одлучује.

12 Саопштење за јавност Европске комисије бр. IP/95/1345 од 5. децембра 1995. год. 
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81 Уговора о ЕЗ, претпостављајући постојање сагласности произвођача 
и купца (велетрговца). Неке од ових одлука су оспорене пред Првосте-
пеним судом или Европским судом правде. У тим поступцима, европ-
ски судови су понекад долазили до супротних закључака, узимајући у 
обзир економски и правни контекст случаја.

У већ поменутом предмету Glaxo, Првостепени суд је потврдио за-
кључак Комисије да општи услови пословања представљају израз воље 
уговорних страна да се на тржишту понашају у складу њима. Првосте-
пени суд је, међутим, истакао да се не може претпоставити да паралел-
на трговина нужно има утицаја на висину цена по којима ће производ 
куповати крајњи потрошачи, с обзиром на чињеницу да те цене зависе 
од неколико параметара: а) цене фармацеутских производа чију про-
изводњу/продају дотира држава преко фонда здравственог осигурања 
не формирају се слободно, у конкурентном, тржишном окружењу, већ 
су директно или индиректно под контролом државе; б) хармонизација 
права држава чланица у области здравства је непотпуна; в) разлике у 
националним прописима су узрок значајним разликама у ценама из-
међу држава чланица; г) на разлике у ценама утичу и флуктуирања кур-
са; д) разлике у ценама проузрокују феномен паралелне трговине; ђ) од-
ређене државе чланице имају прописе који као ефекат имају подстицај 
паралелне трговине; е) крајњи потрошач плаћа само мали део стварне 
цене фармацеутских производа који се дотирају од стране националних 
фондова за здравствено осигурање.13 Суд је, дакле, потврдио да општи 
услови пословања представљају споразум у смислу чл. 81 Уговора о ЕЗ, 
али је истакао да се штетна дејства таквог споразума по конкуренцију 
на унутрашњем тржишту не могу претпоставити.

У предмету Bayer, Првостепени суд је поништио одлуку Комисије 
којом је ово предузеће кажњено због учествовања у забрањеном спора-
зуму.14 Наиме, Комисија је раније утврдила да је Bayer ограничио испо-
руке својим клијентима у Шпанији, пошто је приметио да они извозе 
његове производе у Велику Британију, где су цене лекова значајно више 
него у Шпанији. Обим испорука клијентима у Шпанији ограничен је на 
количине за које је, на основу података о продаји у ранијим годинама, 
утврђено да задовољавају потребе шпанског тржишта. Европска коми-
сија је сматрала да таква индиректна забрана извоза представља би-
тан елемент трајних трговачких односа између произвођача и његових 
клијената (велетрговаца) у Шпанији, те је утврдила постојање забрање-
ног споразума у смислу чл. 81 Уговора о ЕЗ. Комисија је закључила да 
су клијенти били свесни правих мотива за такву одлуку произвођача, 

13 Првостепени суд, GlaxoSmithKline vs. Commission, предмет бр. T-168/01.
14 Првостепени суд, Bayer AG vs. Commission, предмет бр. T-41/96.
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те да њихово понашање заправо представља прихватање забране изво-
за. Првостепени суд је оспорио анализу и закључке Комисије, исправно 
наводећи да ограничење испорука лекова клијентима у Шпанији пред-
ставља једнострано понашање произвођача, које клијенти нису прихва-
тили и на које клијенти никако нису могли утицати, те закључио да Ко-
мисија није успела да докаже постојање споразума. Европски суд правде 
је касније потврдио ову пресуду Првостепеног суда.15

2. Паралелна трговина и злоупотреба доминантног положаја

Спречавање паралелног извоза може под одређеним условима 
представљати облик злоупотребе доминантног положаја у смислу чл. 82 
Уговора о ЕЗ. Квалификација спречавања паралелног извоза као зло-
употребе доминантног положаја не утиче на примену правила о забрани 
споразума који за предмет или као ефекат имају спречавање, огранича-
вање или нарушавање конкуренције на релевантном тржишту. Наиме, 
могућа је паралелна примена чланова 81 и 82 Уговора о ЕЗ, иако се то 
ретко дешава у пракси.16

Пре него што је уопште могуће утврђивати да ли одређени облик 
понашања предузећа представља злоупотребу доминантног положаја пот-
ребно је утврдити да ли је предузеће доминантно. Доминација се утврђује 
у односу на положај који предузеће заузима на релевантном тржишту.17 
Када је реч о паралелној трговини фармацеутских производа, који пред-
стављају најчешћи предмет паралелне трговине, постоје извесне тешкоће 
већ у првој фази – фази утврђивања релевантног тржишта.

а) Утврђивање релевантног тржишта

У споровима у вези са спречавањем или ограничавањем паралел-
не трговине, ограничења конкуренције се не јављају на нивоу лекара 
који преписује лек крајњем потрошачу (пацијенту), већ на нивоу снаб-
девања фармацеутским производима. Дефиниција релевантног тржиш-

15 Европски суд правде, Bundesverband der Arzneimittel-Importeure eV and Commission 
vs. Bayer AG, предмет бр. C-2/01 P, C-3/01 P.

16 Иако Комисија за заштиту конкуренције Републике Србије још увек није имала 
прилике да се изјасни о овом питању, чини нам се да у српском праву у погледу па-
ралелне примене чланова 7 и 18 Закона о заштити конкуренције Републике Србије 
(Службени гласник РС, бр. 79/2005) важи исто.

17 Према праву ЕУ и Србије, доминантан положај на релевантном тржишту има учес-
ник који послује независно од других учесника на тржишту, односно који доноси 
пословне одлуке не водећи рачуна о пословним одлукама својих конкурената, до-
бављача, купаца и/или крајњих корисника његове робе и/или услуга. 
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та производа ће, стога, зависити од система трговине који је успоставио 
произвођач, као и од других околности случаја. Чини нам се да се ре-
левантно тржиште производа може дефинисати на три начина: а) сви 
фармацеутски производи који су предмет паралелне трговине; б) фар-
мацеутски производи који су замењиви у терапеутском смислу; в) сваки 
производ чини посебно тржиште.

Уколико се определимо за прву варијанту, сви производи који су 
предмет паралелне трговине чиниће исто релевантно тржиште. То би 
значило да је тржиште дистрибуције фармацеутских производа на ве-
лико шире од тржишта производа који су предмет дистрибуције. То би 
такође значило да терапеутска намена лекова нема утицаја на дефини-
цију релевантног тржишта код паралелне трговине: велетрговце не за-
нима намена фармацеутског производа, пошто сви они доносе профит. 
Међутим, слабу страну овакве дефиниције тржишта чини њено прете-
рано везивање за односе између трговаца који продају фармацеутске 
производе на велико. То погрешно упућује да се ограничење трговине 
јавља на нивоу велетрговаца уместо на нивоу произвођача, у држави 
извоза где је успостављен систем трговине који доводи до спречавања 
или ограничавања паралелне трговине, а чије последице се испољавају 
у држави увоза.

Најтачнијом нам се чини дефиниција тржишта која је резултат 
узимања у обзир терапеутских својстава фармацеутских производа. Тр-
жиште би се тако дефинисало у складу са тзв. ATC3 класификацијом 
лекова према терапеутским индикацијама. Међутим, и ова дефиниција 
тржишта има своје недостатке. Она подразумева утврђивање тржиш-
ног удела сваког појединог произвођача сваке групе производа у свакој 
држави у сваком периоду.

Најужа дефиниција релевантног тржишта код паралелне трговине 
била би она која прати формулу „један производ, једно тржиште“. Таква 
дефиниција укључивала би одређени фармацеутски производ произве-
ден у држави у којој се паралелна трговина одвија, тај исти (увезени) 
производ који је предмет паралелне трговине, као и његову генеричну 
верзију, уколико је патентна заштита истекла. Европска комисија је већ 
у неким другим областима дефинисала тржиште на овај начин. У сек-
тору електронских комуникација, на пример, Комисија је утврдила да 
су одређени оператери мобилне телефоније злоупотребили доминантни 
положај на тржишту које чини њихова мрежа мобилне телефоније.18

18 Европска комисија је 2007. године обуставила поступак против мобилних операте-
ра O2 и Vodafone због наводне злоупотребе доминантног положаја у виду преви-
соких цена роминга, пошто је у међувремену усвојена уредба ЕУ о ромингу.
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Ни утврђивање релевантног географског тржишта у предметима 
који се односе на паралелну трговину не пролази без тешкоћа. Наиме, 
доминација по правилу постоји у држави произвођача (држави извоза), 
а злоупотреба се јавља у држави увоза. Међутим, нетачно је тврдити да 
никаквих дејстава нема у држави извоза. У држави извоза (држави нис-
ких цена) велетрговцима се ограничава жељени обим снабдевања фар-
мацеутским производима. Ипак, треба узети у обзир чињеницу да се у 
предметима који се односе на паралелну трговину „паралелни трговци“ 
заправо такмиче са домаћим произвођачима на националном географс-
ком тржишту државе увоза (државе високих цена).

б) Утврђивање доминантног положаја и његове злоупотребе

Утврђивање граница релевантног тржишта је од кључног значаја 
за (не)проналажење доминантног положаја предузећа које је присутно 
на њему. Што је тржиште шире дефинисано, то су мање шансе да се на 
њему идентификује предузеће које има доминантан положај.

Уколико се определимо за најширу дефиницију тржишта по којој 
тржиште чине сви производи који су предмет паралелне трговине, биће 
практично немогуће утврдити постојање доминантног положаја. Уколи-
ко се, пак, определимо за дефиницију по којој тржиште чине сви про-
изводи са истим терапеутским својствима, мораћемо да одређујемо тр-
жишни удео сваког произвођача сваке групе фармацеутских производа 
појединачно. Резултат такве анализе би највероватније било утврђивање 
доминације одређених произвођача поједине групе фармацеутских про-
извода у одређеним временским периодима и у одређеним државама. 
Дакле, у најбољем случају било би могуће утврдити постојање доминан-
тног положаја у ограниченом броју држава и у ограниченом временс-
ком периоду. Најзад, уколико бисмо се определили за најужу дефини-
цију релевантног тржишта („један производ, једно тржиште“), постоји 
опасност да не бисмо увек могли да докажемо да је сваки произвођач 
доминантан на тржишту свог производа. Могуће је да је обим паралел-
не трговине толики, да је удео произвођача на тржишту државе увоза 
(тржишту државе високих цена) испод нпр. 30%. Ипак, мора се конс-
татовати да је шанса за утврђивање постојања доминантног положаја 
највећа уколико се определимо за овај тип дефиниције тржишта.

Пошто се утврди постојање доминантног положаја, потребно 
је утврдити постојање његове злоупотребе. У случају да доминантно 
предузеће примењује систем квота како би спречило или ограничило 
паралелну трговину својим производима, потребно је доказати да је 
намеравани резултат таквог понашања искључивање или слабљење кон-
куренције на релевантном тржишту (тржишту државе високих цена). С 
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тим у вези, поставља се питање да ли одбијање доминантног предузећа 
да у потпуности одговори на наруџбине велетрговаца представља зло-
употребу per se у смислу чл. 82 Уговора о ЕЗ.

Европски суд правде је на ово питање одговорио потврдно под 
одређеним условима.19 У пресуди Commercial Solvents, Суд је истакао 
да доминантно предузеће које производи сировине не може одбити да 
снабдева своје клијенте наводећи као разлог потребу коришћења тих 
сировина за произвођење деривата који су му потребни.20 Иста логика 
примењује се и на случај када је предузеће доминантно на суседном, по-
везаном тржишту, уколико је услуга неопходна за обављање активнос-
ти другог предузећа на другом тржишту.21 Када је реч о фармацеутским 
производима као најчешћем предмету паралелне трговине, претходно 
поменуте ставове Суда је тешко применити. Фармацеутски производи 
се не користе као сировина за добијање других производа, а једино су-
седно, повезано тржиште је тржиште генеричних лекова на коме до сада 
није идентификован феномен паралелне трговине. У пресуди United 
Brands, Европски суд правде је закључио да доминантно предузеће не 
сме престати да снабдева дугогодишњег клијента уколико његова на-
руџбина не излази из оквира њиховог дотадашњег трговинског односа.22 
Ипак, доминантно предузеће није дужно да изврши наруџбину уколи-
ко би то довело у питање његове сопствене пословне интересе. Однос 
између обавезе снабдевања дугогодишњег клијента и опасности од уг-
рожавања пословних интереса доминантног предузећа процењује се у 
сваком конкретном случају, при чему се у обзир узима економска снага 
предузећа. У чувеној пресуди Oscar Bronner, Суд је заузео став по коме 
одбијање доминантног предузећа да настави да снабдева дугогодишњег 
клијента представља злоупотребу доминантног положаја само уколико 
би то довело до потпуног искључења конкуренције на релевант ном тр-
жишту.23

19 О сложености одговора на ово питање можда најбоље сведочи анализа општег 
правозаступника у предмету Lelos e.a. vs. GlaxoSmithKline (Европски суд правде, 
предмет бр. C-468/06, C-478/06). За коментар пресуде видети: Anne-Lise Sibony, 
„Refus de contracter, commerce parallele“, Concurrences, бр. 2, 2008, стр. 114-115.

20 Европски суд правде, Istituto Chemioterapico Italiano SpA and Commercial Solvents 
Corporation vs. Commission, предмет бр. 6/73, 7/73.

21 Европски суд правде, Telemarketing CBEM vs. SA Compagnie luxembourgeoise de tele-
diff usion and Information Publicite Benelux, предмет бр. 311/84.

22 Европски суд правде, United Brands Company and United Brands Continentaal BV vs. 
Commission, предмет бр. 27/76.

23 Европски суд правде, Oscar Bronner GmbH vs. Mediaprint Zeintungs, предмет бр. C-
7/97. Ова и остале пресуде поменуте у овом делу рада представљају пример при-
мене теорије неопходних средстава у праву Европске уније. Теорија неопходних 
средстава представља баланс између интереса слободне конкуренције, с једне 
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III Правни режим паралелне трговине у праву
интелектуалне својине

Патентирани производи су често предмет паралелне трговине. 
Због тога паралелну трговину треба анализирати и у односу на инсти-
тут исцрпљења права који постоји у праву интелектуалне својине. До 
исцрпљења права долази када носилац патента стави у промет патен-
тирани производ. Тада прибавилац патентираног производа може про-
извод даље нудити, пуштати у промет и употребљавати без тражења 
дозволе од носиоца патента. Сматра се, дакле, да је носилац патента 
чином стављања производа у промет исцрпео своје искључиво право 
употребе.24 Економско оправдање института исцрпљења права налази се 
у чињеници да је носилац права остварио очекивану зараду на основу 
сопствене експлоатације и да је онда уступио своје право другом лицу 
или је своје право уступио одмах по стицању уз одређену накнаду.

Поставља се питање да ли ће доћи до исцрпљења права ако је за 
патент који важи у земљи носиоца дата сагласност за пуштање произ-
вода у промет у иностранству, па потом дође до увоза тог производа у 
земљу носиоца. У праву Европске уније на ово питање се даје потврдан 
одговор, пошто би супротно довело у питање јединственост унутра-
шњег тржишта и било у директном сукобу са начелом слободног про-
мета робе. Дакле, стављање патентираног производа у промет у једној 
држави чланици доводи до исцрпљења права у свим државама члани-
цама у којима је патент заштићен. Исцрпљење права доказује лице које 
се на њега позива. Потребно је доказати две чињенице: а) да је производ 
стављен у промет; б) да је стављање у промет извршио носилац права 
или да је то учињено уз његову сагласност. Сагласност носиоца права 
не мора бити изричита. Она може произлазити из одређених уговорних 
одредаба. На пример, одредба уговора о лиценци у којој се прецизира да 
се уговором не ограничава извоз и промет производа довољан је доказ 
за постојање сагласности носиоца права.25

стране, и потпуне слободе уговарања за предузећа која контролишу „неопходно 
средство“, с друге стране. Сврха ове теорије је да доминантном предузећу наметне 
обавезу да, уз правичну накнаду, омогући приступ таквом добру својим конкурен-
тима који не би могли да наставе са привредном активношћу уколико им приступ 
не би био омогућен. Више о овој теорији код: Michel Bazex, „Entre concurrence et 
régulation, la théorie des ‘facilités essentielles’„, Rev. conc. consom., бр. 119, 2001, стр. 
37–44; Barry Doherty, „Just what are essential facilities ?“, CML Rev., vol. 38, бр. 2, 2001, 
стр. 397–436; Душан Поповић, „Теорија неопходних средстава: последице по права 
интелектуалне својине“, Право и привреда, бр. 1–4/2008, стр. 126–136.

24 Више о појму исцрпљења права код: Весна Бесаровић, Интелектуална својина: 
индустријска својина и ауторско право, 4. издање, Београд, 2005, стр. 96; Joanna 
Schmidt-Szalewski, Jean-Luc Pierre, Droit de la propriété industrielle, 3. издање, Париз, 
2003, стр. 310.

25 Европски суд правде, Van Doren vs. Lifestyles Sports e.a., предмет бр. C-244/00.
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Дејства исцрпљења права су ограничена самом сврхом овог ин-
ститута у праву Европске уније. Као што смо претходно објаснили, он 
служи да омогући слободан промет робе на унутрашњем тржишту. Ис-
црпљење права омогућава онима који се на овај институт позивају да 
се супротставе покушају спречавања увоза патентираних производа на 
територију одређене државе чланице. Овај институт, међутим, не може 
довести до измена у самој садржини права, пошто је то питање уређено 
националним правом интелектуалне својине. Заправо, право Европске 
уније утиче само на вршење права интелектуалне својине, док је њихово 
постојање уређено националним правом.26 Ограничења начела слободног 
промета робе допуштена су само ако се могу оправдати разлозима зашти-
те овлашћења која чине суштину (специфични предмет) одређеног права 
интелектуалне својине. У области патената, Европски суд правде је спе-
цифични предмет дефинисао као  „давање титулару, како би се наградио 
његов проналазачки напор, искључивог права коришћења одређеног прона-
ласка у циљу његове производње и првог стављања у промет тако добије-
них производа, било непосредно, било путем давања лиценци трећим ли-
цима“.27 Ограничења слободног промета робе на унутрашњем тржишту 
су стога дозвољена само уколико представљају вид награде за резултате 
стваралачког рада титулара патента. Међутим, оног тренутка када титу-
лар права први пут стави у промет патентирани производ, његово право 
на супротстављање паралелној трговини се исцрпљује.

Из претходне анализе произлази да право интелектуалне своји-
не Европске уније не нуди правни основ за супротстављање паралелној 
трговини патентираним производима на унутрашњем тржишту, пош-
то би то било у супротности са институтом комунитарног исцрпљења 
права. То, међутим, не значи да се титулар права интелектуалне своји-
не не може супротстављати увозу производа из трећих држава (држава 
нечланица ЕУ). Он то може несметано чинити, пошто није дошло до 
међународног исцрпљења права: титулар права се може супротставља-
ти увозу производа на територију унутрашњег тржишта чак и уколико 
је производ пуштен у промет у трећој држави уз његову сагласност.28

IV Закључак

Паралелна трговина је неспорно у интересу крајњих потрошача, 
пошто по правилу доводи до смањења цена на релевантном тржишту. 
Та чињеница, међутим, не треба нужно да води до закључка да је свако 

26 Разлика између „вршења“ права интелектуалне својине и „постојања“ права инте-
лектуалне својине прецизирана је пресудом Deutsche Grammophon (Европски суд 
правде, Deutsche Grammophon vs. Metro, предмет бр. 78/70).

27 Европски суд правде, Centrafarm vs. Sterling Drug, предмет бр. 15/74.
28 Европски суд правде, EMI vs. CBS, предмети бр. 51/76, 86/76, 96/76.
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спречавање или ограничавање паралелне трговине забрањено. У пра-
ву конкуренције, спречавање или ограничавање паралелне трговине ће 
бити забрањено уколико буде утврђено да представља забрањени спо-
разум или облик злоупотребе доминантног положаја. Како је исправно 
упозорио Европски суд правде у предмету Bayer, просто ограничење 
испорука производа представља једнострано понашање произвођача 
које клијенти нису прихватили и на које клијенти никако нису могли 
утицати, па због одсуства сагласности воља произвођача и његових 
клијената не може бити утврђено постојање забрањеног споразума. Са-
гласност воља не сме бити претпостављена, већ у сваком поједином слу-
чају доказана. Уколико паралелну трговину спречава произвођач који 
је доминантан на релевантном тржишту, његове радње би могле бити 
квалификоване као злоупотреба доминантног положаја. Постојање зло-
употребе се цени у сваком конкретном случају, а пракса Европског суда 
правде пружа одређене смернице. Тако је у пресуди United Brands Суд 
правде закључио да доминантно предузеће не сме престати да снабдева 
дугогодишњег клијента уколико његова наруџбина не излази из оквира 
њиховог дотадашњег трговинског односа. Ипак, доминантно предузеће 
није дужно да изврши наруџбину уколико би то довело у питање њего-
ве сопствене пословне интересе. Пошто су предмет паралелне трговине 
најчешће производи који представљају реализацију патентом заштиће-
них проналазака, произвођачи који би желели да спрече паралелну тр-
говину могли би се позивати на право интелектуалне својине приликом 
заштите својих интереса. Међутим, у праву Европске уније произвођачи 
се не могу противити паралелној трговини наводећи као разлог повре-
ду патента, пошто је приликом првог стављања у промет патентираног 
производа у некој од држава чланица дошло до исцрпљења права на 
читавом унутрашњем тржишту.

Dušan POPOVIĆ, Ph.D
Assistant Professor, University of Belgrade Faculty of Law

PARALLEL TRADE IN THE CONTEXT OF 
COMPETITION LAW AND INTELLECTUAL 

PROPERTY LAW

Summary

Parallel trade exists when goods are purchased in one country at a low 
price and then exported into another where the selling price is signifi cantly 
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higher. Parallel trade normally leads to a decrease in the level of prices charged 
to the fi nal consumers, which is not in the interest of producers who naturally 
tend to prevent or limit it. Measures aiming at preventing or limiting parallel 
trade can be forbidden by competition rules and intellectual property rules. In 
competition law, these measures can be defi ned as an anticompetitive agree-
ment or represent a form of abuse of a dominant position, provided that certain 
criteria are met. In intellectual property law, parallel trade should be observed 
in the context of Community and international exhaustion of right.

Key words: parallel trade, competition law, intellectual property law, 
anticompetitive agreement, abuse of a dominant position, 
exhaustion of right.
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ОГРАНИЧЕЊА ПАТЕНТА

Резиме

Патент је субјективно право индустријске својине. Ниједно 
субјективно право, па ни патент, не може се остваривати неограни-
чено. Свако субјективно право је, пре свега, ограничено исто таквим 
субјективним правом других лица. Поред овог општег, у погледу поје-
диних субјективних права могу бити прописана и посебна ограничења 
ради заштите интереса међународне заједнице, глобалног друштва, 
појединих друштвених група или појединаца. Овај рад посвећен je посеб-
ним ограничењима прописаним у погледу правног дејства патента.

Кључне речи: патентно право, патент, ограничења патента.

I Увод

Патент се сматра апсолутним субјективним правом индустријске 
својине. Да је правно дејство патента апсолутно не треба схватити до-
словно. Правно дејство патента је, пре свега, територијално и временски 
ограничено. Но и на територији и у времену у којем је ово право пуно-
важно правно дејство патента може бити ограничено ради отклањања 
негативних дејстава која се вршењем патента могу испољити на тржиш-
ту. Тако у ограничења патента спадају: 1) изузеци од искључивих права 
(а. примена проналаска или употреба производа израђеног према про-
наласку у личне и некомерцијалне сврхе, б. истраживање и развој који 
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се односе на предмет заштићеног проналаска, укључујући и радње пот-
ребне за добијање одобрења за стављање у промет производа који је лек 
намењен људима или животињама или медицински производ, в. непос-
редна и појединачна припрема лека у апотекама на основу појединач-
ног лекарског рецепта и стављање у промет тако припремљеног лека), 
2) исцрпљење права, 3) право раније употребе, 4) несметано обављање 
међународног саобраћаја, 5) принудна лиценца, 6) принудна лиценца у 
јавном интересу, 7) принудна лиценца у корист оплемењивача биљака и 
8) ограничења права у вези са биолошким материјалом.

II Изузеци од искључивих права

Примена проналаска или употреба производа израђеног према 
проналаску у личне и некомерцијалне сврхе. Патентним правом се у 
суштини штити успех у иновирању. Стварању и реализацији иновација 
приступа се под притиском и ради тржишне утакмице па се проналас-
ци појављују као средство конкурентске борбе. Стога се свака примена 
проналаска која се не предузима у привредне тј. сврхе тржишне конку-
ренције, већ у личне и некомерцијалне сврхе, не сматра противправном. 
Под применом проналаска подразумевају се „све радње искоришћавања 
проналаска“1 укључујући и употребу производа израђеног према про-
наласку. Да би се изузетак од искључивог правног дејства патента у 
овом случају применио, неопходно је да су услови примене проналаска 
и у личне и у некомерцијалне сврхе кумулативно испуњени.

Истраживање и развој који се односе на предмет заштићеног про-
наласка, укључујући и радње потребне за добијање одобрења за стављање 
у промет производа који је лек намењен људима или животињама или 
медицински производ. Научно испитивање изума не представља приме-
ну проналаска у привредне сврхе па се тиме не вређају искључива овла-
шћења титулара патента.2 Уступак који проналазач треба да учини да 
би стекао искључиву правну заштиту је да проналазак учини доступ-
ним јавности. На тај начин друштво пружа прилику сваком свом при-
паднику да користећи се објављеним техничким знањима иста усаврши 
и тиме постигне корист и за себе и за друштво. Другим речима, циљ па-
тентног права није само постизање техничко-технолошког развоја но-
сиоца патента (приватни интерес), већ и техничко-технолошки развој 
друштва у целини (јавни интерес). Стога су радње које се предузимају 
ради истраживања и развоја предмета заштићеног проналаска изузете 
од искључивих овлашћења имаоца патента. Изузимање од искључивих 

1 С. Марковић, Патентно право, Београд, 1997, стр. 297. 
2 А. Верона, Заштита изума, Загреб, 1977, стр. 48.
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права односи се само на истраживања која су техничке природе, а не 
и оних која имају претежно економски, социолошки или други карак-
тер.3

Непосредна и појединачна припрема лека у апотекама на основу 
појединачног лекарског рецепта и стављање у промет тако припремље-
ног лека. Изузеће од искључивих овлашћења имаоца патента односи се 
на проналазак лека у случајевима када се лек који је предмет проналас-
ка заштићеног патентом припрема у апотеци непосредно по извршеној 
презентацији лекарског рецепта за оно лице коме је преписан лек који 
треба припремити по том лекарском рецепту.

III Исцрпљење права носиоца патента

Правна власт која из патента произлази за његовог титулара 
у односу на предмет израђен према заштићеном проналаску не може 
следити такав предмет у пословном промету. Ко је тај предмет легално 
набавио од имаоца патента, није више, у погледу коришћења и распо-
лагања тим предметом, ограничен забранама које из патента происти-
чу.4 Према томе, уколико је производ израђен на основу проналаска 
стављен у промет од стране носиоца патента или уз његову сагласност, 
стицалац тог производа овлашћен је њиме даље располагати и слободно 
га употребљавати и то самостално, независно од воље имаоца патен-
та. Исцрпљење права наступа само у случајевима трајног отуђења про-
извода. Свим облицима стављања у промет производа којима се исти 
не отуђује, већ се само привремено препушта правној и/или фактичкој 
власти другог лица попут: закупа, лизинга, послуге и сл. не активира 
се исцрпљење права.5 „За стављање у промет важи начело специјал-
ности. По њему, исцрпљивање права наступа само у односу на конкрет-
ни предмет који је доспео у промет.“6

Законом о патентима (Сл. лист СЦГ, бр. 32/2004) прописано је 
да исцрпљење права носиоца патента наступа само онда када је произ-
вод израђен према проналаску стављен у промет на територији наше 
државе (где носилац патента ужива правну заштиту). То би значило да 

3 С. Марковић, нав. дело, стр. 298. Поменути аутор као пример наводи да се радње 
искоришћавања заштићеног производа у сврху истраживања тржишта за његов 
пласман не могу подвести под радње које су изузете од дејства патента.

4 А. Верона, нав. дело, стр. 48.
5 С. Марковић, нав. дело, стр. 301. На истој страни аутор наводи како у пракси ис-

црпљење права најчешће наступа на основу продаје. Поврати ли ималац патента 
својину на производу „престају ефекти исцрпљења права“.

6 Б. Влашковић, Садржина и повреда патента, Крагујевац, 1996, стр. 62.
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ако је такав производ стављен у промет у иностранству, без обзира што 
је то учинио носилац патента или је то учињено уз његову сагласност, 
онда исцрпљење права не наступа. Носилац патента би се сходно томе 
могао успротивити увозу тих производа на територију Р. Србије. Овак-
во тумачење није најприхватљивије. Остваривање економских ефеката 
од признатог права, ма где они били реализовани, чини ирелевантним 
прописано територијално ограничење.

IV Право раније употребе

Право раније употребе вид је ограничења патента према којем 
савесно лице може наставити са коришћењем, искључиво у произ-
водне сврхе, проналаска на коме је друго лице стекло патент, ако је са 
коришћењем тог проналаска у производњи отпочело на територији за 
коју је патент признат пре датума признатог права првенства патентне 
пријаве. Исто правно дејство наступа и када лице које претендује на 
стицање права раније употребе није отпочело са коришћењем заштиће-
ног проналаска у производњи али је до утврђеног датума подношења 
патентне пријаве извршило све неопходне припреме за отпочињање ко-
ришћења тог проналаска.

Разлог за прописивање овог патентно-правног института је за-
штита лица које је извршило материјална улагања у отпочињање про-
изводње, чиме се, макар делимично, врши уважавање фактичког стања. 
Без ограничења искључивог дејства патента би, у овом случају, савесно 
лице трпело штету што се не би могло сматрати оправданим и правич-
ним.

Стечено право раније употребе титулар може користити искљу-
чиво у производне сврхе, у свом сопственом погону или у туђем погону, 
али за сопствене потребе. Ова законска одредба није разумљива. Бе-
смислено је неком дозволити да производи без права на продају. Зато се 
изричит навод да се право раније употребе може користити искључиво 
у производне сврхе коси са основним економским интересима привред-
но-правних субјеката. Насупрот томе, сматрамо да је титулар права ра-
није употребе „овлашћен и да нуди и ставља у промет производе који 
су произведени применом патентираног проналаска, чак и ако те радње 
нису биле вршене пре подношења пријаве патента“!7

Право раније употребе не може се пренети на другог, барем не 
самостално. Право раније употребе може се пренети на другог ако се 
заједно са правом преноси и предузеће, односно део предузећа у коме је 
припремљено, односно отпочело коришћење тог проналаска.

7 С. Марковић, нав. дело, стр. 308.
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V Ограничења права ради несметаног обављања
међународног саобраћаја

Патент не делује према лицу које употребљава предмете који су 
произведени на основу заштићеног проналаска, а који сачињавају део 
конструкције или опреме брода, ваздухоплова или сувоземног возила 
које припада некој од држава чланица Париске уније или Светске тр-
говинске организације, када се оно привремено или случајно нађе на 
територији Р. Србије (одн. државе чланице ПУ). Ово ограничење патен-
та је као минимално право припадника држава чланица Париске уније, 
на предлог Француске, формулисано у члану 5-тер Париске конвенције 
приликом ревизионе конференције у Хагу одржане 1925. године.8

VI Принудна лиценца

Лиценца је назив за имовинско-правно овлашћење на коришћење 
одн. употребу предмета патента. Другим речима, лиценца је имовин-
ско-правно овлашћење на употребу проналаска. Принудна лиценца је 
право употребе проналаска стечено против тј. мимо воље носиоца па-
тента. И не само да се принудна лиценца издаје противно вољи титула-
ра патента већ се принудна лиценца издаје управо оном лицу с којим 
је носилац патента водио безуспешне преговоре о уговорном уступању 
лиценце. Принудна лиценца је патентно-правни институт који је да-
нас заступљен у свим националним законодавствима земаља чланица 
Париске уније. Принудна лиценца може се одобрити у две ситуације, 
алтернативно. Тако ће принудна лиценца бити одобрена: ако носилац 
патента, сам или преко другог лица, на територији за коју је патент 
признат, не користи или недовољно користи правно заштићени прона-
лазак. У овој ситуацији је битно да се проналазак не користи или се не 
користи довољно и то без обзира да ли пропуштање да користи прона-
лазак чини носилац патента или лице коме је носилац патента уступио 
лиценцу (мада би се према законској формулацији која гласи: преко дру-
гог лица, могло закључити да се не ради о стицаоцу уговорне лиценце 
него о лицу које проналазак користи у име и за рачун носиоца патен-
та). Да се заштићени проналазак не користи релативно је лако утврди-
ти. Међутим, много је теже утврдити када се заштићени проналазак 
користи недовољно. „Може се, на пример, закључити да се заштићени 

8 А. Верона, нав. дело, стр. 58. На следећој страни поменутог дела аутор наводи да 
је тзв. Чикашком конвенцијом из 1944. године, а којом се регулише међународни 
цивилни ваздушни саобраћај, дејство патента ограничено и на резервне делове и 
помоћне уређаје ускладиштене у земљи чланици за потребе ваздухополова у тран-
зиту и њихове инсталације.
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проналазак недовољно искоришћава ако се производни капацитети не 
искоришћавају у потпуности и ако за то нема никаквних сметњи.“9 У 
овом случају се принудна лиценца може дати само оном лицу које до-
каже да располаже технолошким могућностима и производним капа-
цитетима потребним за економско коришћење заштићеног проналаска. 
Доказивање ових околности врши се само онда „кад заинтересовано 
лице захтева принудну лиценцу за производњу“.10 То значи да осим ов-
лашћења на производњу, трећа лица путем принудне лиценце могу бити 
овлашћена да нуде и пуштају у промет, било унутрашњи или спољнотр-
говински, производе израђене према правно заштићеном проналаску.11 
И када је овај услов испуњен, принудна лиценца неће се одобрити ако 
носилац патента докаже да постоје разлози који оправдавају његово не-
коришћење или недовољно коришћење заштићеног проналаска. У вези 
с тим може се повести дискусија да ли би оправдан разлог што носилац 
патента не искоришћава или недовољно искоришћава проналазак могло 
бити то што је уступио искључиву лиценцу. У том случају носилац па-
тента не може бити одговоран што прибавилац искључиве лиценце не 
искоришћава или недовољно искоришћава проналазак, осим ако при-
бавиоца искључиве лиценце није у томе сам ограничио рестриктивним 
клаузулама у уговору о лиценци. Изван поменутог случаја у нашем па-
тентном праву настаје простор на коме може доћи до изигравања права, 
јер стриктно правно гледано носилац права би се у овом случају могао 
оправдати постојањем искључиве лиценце, ма колико то било противно 
духу Закона и циљу због кога се принудна лиценца прописује.

Посебно питање је да ли се принудна лиценца у овом случају 
може одобрити ако су сви Законом прописани услови испуњени, али 
производ настао коришћењем проналаска (или његов супститут) може 
бити увезен и продаван на домаћем тржишту по разумној цени тако 
да потражња за њим буде задовољена. У правној литератури излажу се 
мишљења да је могућност снабдевања тржишта путем увоза и на тај на-
чин задовољења потражње на домаћем тржишту по разумним ценама 
основ за одбијање захтева за одобрење принудне лиценце.12

Друга ситуација у којој се принудна лиценца може одобрити је: ако 
без коришћења правно заштићеног проналаска, у целини или делимично, 
није могуће економско искоришћавање зависног проналаска заштићеног 

9 З. Миладиновић, „Принудна лиценца – особине, разлози и поступак доделе“, Прав-
ни живот, бр. 11/2000, стр. 705. 

10 С. Марковић, Патентно право, Београд, 1997, стр. 311.
11 Слично и Б. Драговић, „Принудна лиценца у новом закону о патентима“, Право и 

привреда, бр. 5–8/97, стр. 839.
12 D. Bainbridge, Intellectual property, Pearson Educational Limited, Harlow 2007, стр. 

434.
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на име другог лица. У овом случају принудна лиценца може се одобрити 
у корист носиоца зависног патента ако овај докаже да зависни прона-
лазак, на коме је стекао патент, представља значајан технички напредак 
од посебне економске важности у односу на независни (или непосредно 
зависни проналазак). Поред тога, ако принудна лиценца буде одобрена, 
носилац патента на независни (или непосредно зависни) проналазак 
има, под разумним условима, право на унакрсну лиценцу за коришћење 
касније заштићеног (зависног одн. двоструко зависног) проналаска. 
При томе носилац ранијег патента не мора доказивати да његов про-
налазак представља значајан технички напредак од посебне економске 
важности за индустрију одн. занатство и/или трговину.

Поступак за давање принудне лиценце покреће се искључиво по 
захтеву заинтересованог лица које мора да докаже да је покушало да 
под разумним економским условима од носиоца патента прибави овла-
шћење на временски разумно коришћење проналаска, а да се у разум-
ном року носилац патента није изјаснио или се изјаснио било одбијајући 
да уступи право на економско искоришћавање заштићеног проналаска 
било постављајући неоправдане услове за такво уступање. По захтеву 
решава орган надлежан за послове из области у којој проналазак треба 
да се примени. То би значило да о захтеву за издавање принудне лицен-
це одлучују ресорна министарства.13 Захтев се може поднети по истеку 
рока од четири године од дана подношења патентне пријаве, односно 
три године од дана признања патента, зависно од тога који од ова два 
рока касније истиче. Прописани рокови представљају временски пери-
од за који се основано сматра да је довољан да носилац патента отпочне 
са искоришћавањем проналаска самостално и/или путем лиценце.14 Буде 
ли захтев усвојен и принудна лиценца дата, она не може бити искључи-
ва, а обим и трајање су јој ограничени сврхом за коју је дата15 (принудна 
лиценца се превасходно одобрава ради снабдевања домаћег тржишта).16 

13 Постоје мишљења да о издавању принудне лиценце одлучује Завод за интелекту-
алну својину (С. Марковић, нав. дело, стр. 312). Нема сумње да је Завод за интелек-
туалну својину најкомпетентнији да одлучује о захтевима за издавање принудне 
лиценце па би због тога било најбоље изричито прописати да принудну лиценцу 
издаје Завод за интелектуалну својину уз прибављено мишљење Привредне комо-
ре о томе у којој се мери заштићени проналазак привредно искоришћава и да ли је 
подносилац захтева довољно технолошки опремљен за искоришћавање заштиће-
ног проналаска. (исто тако: З. Миладиновић, нав. дело, стр. 709).

14 L. Bentley, B. Sherman, Intellectual Property Law, Oxford University Press, 2004, стр. 
562; H. MacQueen, C. Waelde, G. Laurie, нав. дело, стр. 455.

15 P. Тorremans, Holyoak and Torremans Intellectual Property Law, Oxford University Press, 
200, стр. 102.

16 Споразум о трговинским аспектима права интелектуалне својине (ТРИПС), чл. 
31(ф). Од овог постоји изузетак који се односи на проналаске (животно важних 
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То значи да је носилац патента и након издавања принудне лиценце ов-
лашћен да за исто географско подручје уступи трећем лицу лиценцу за 
коришћење заштићеног проналаска уговорним путем. Он то не може 
учинити под условима који би били повољнији од услова под којима 
је издата принудна лиценца, што значи да је аутономија воље носиоца 
патента да располаже патентом у вези с којим је издата принудна ли-
ценца ипак донекле ограничена. Ако би носилац патента уговорну ли-
ценцу уступио под условима повољнијим од услова под којим је издата 
принудна лиценца то би конституисало одговорност носиоца патента 
за накнаду штете према прибавиоцу принудне лиценце. У супротном 
би правила о принудној лиценци изгубила смисао, између осталог и из 
разлога што под тежим тржишним условима прибавилац принудне ли-
ценце не би могао остварити користи од коришћења проналаска пошто 
не би био конкурентан на тржишту на коме су предмет робног проме-
та производи који су под повољнијим условима израђени према истом 
проналаску, па би из тог разлога морао да се повуче са тржишта и фак-
тички одустане од принудне лиценце.

И поред принудног ограничења права на коришћење проналас-
ка, носилац патента има право на накнаду чија се висина одређује спо-
разумно, а ако споразума нема, накнаду одређује суд имајући у виду 
околности сваког појединог случаја и економску вредност принудне ли-
ценце. За суд је најбоља ситуација када има сазнања о случају уступања 
лиценце који је подобан за компарацију или о висини накнаде која се 
редовно уговара у датој техничкој области (што по правилу зависи од 
висине профитне стопе).17

Принудна лиценца може се преносити само заједно са преду-
зећем, односно делом предузећа у коме се користи. Решење је сасвим 
разумљиво с обзиром да се ни право на подлиценцу не подразумева ако 
није изричито уговорено. Принудна лиценца може бити укинута на об-
разложен захтев носиоца патента ако и када околности које су довеле до 
ње престану да постоје и ако је мало вероватно да ће поново настати.

– life saving) медицинских производа у погледу којих се може исходовати принудна 
лиценца ради извоза у неразвијене земље у којима не постоје могућности за произ-
водњу таквих фармацетуских производа (L. Bentley, B. Sherman, нав. дело, стр. 346). 
Наведени аутор позива се на споразум земаља чланица СТО од 30. августа 2003. 
године.

17 Нпр. у машинству од 5–7%, а у фармацеутској индустрији од 25–30% (D. Bain-
bridge, нав. дело, стр. 435). Поменути аутор, кад је реч о неведеним процентуалним 
распонима, позива се на случај Shiley Inc’s Patent (1988) RPC 97, али такође запажа 
да је утврђивање висине накнаде за принудну лиценцу и даље извор тешкоћа и да 
би стваралац пионирског проналаска нпр. могао бити оштећен због тога што је у 
техничкој области у којој је проналазак створен профитна стопа ниска.
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Постоје различита мишљења о оправданости постојања принуд-
не лиценце. Основно економско оправдање за прописивање принудне 
лиценце је у становишту да неупотребљавање проналазака негира ос-
новни смисао њихове правне заштите – допринос техничко-технолош-
ком и уопште привредном развоју друштва. С друге стране, могућност 
издавања принудне лиценце слаби искључиво правно дејство патента 
и самим тим „умањује вредност проналаска као подстрека за улагање у 
унапређење производње, а нарочито за улагање у развојни рад“.18 То је 
што се теорије тиче. У пракси се законске одредбе о принудној лицен-
ци примењују врло ретко.19 У нашој земљи само једном и то пре дру-
гог светског рата. „Разлог томе су доста строги услови под којима се 
она може доделити заинтересованим лицима, али и мале могућности 
да треће лице искоришћава проналазак без сарадње субјекта патента.“20 
То би значило да би издавање принудне лиценце могао захтевати само 
конкурент који је технолошки овладао проналаском, али нема право да 
га користи јер је исти заштићен на имену другог лица. Но и тада у вези 
са исходовањем принудне лиценце постоји неизвесност правне приро-
де с обзиром да носилац патента може спречити одобрење принудне 
лиценце ако, без обзира што су услови за издавање принудне лиценце 
испуњени, докаже да постоје оправдани разлози што се проналазак не 
користи или користи недовољно. Због тога се у теорији патентног права 
заступа мишљење да принудна лиценца представља анахронизам којим 
се непотребно уноси несигурност у патентно правни режим и ствара 

18 Д. Церовић, Заштита и реализација индустријске својине у свету и у СФРЈ, 
Београд, 1967, стр. 41. Поред овог аргумента аутор на претходној страни наведе-
ног рада као аргумент против прописивања принудне лиценце истиче да принудна 
лиценца може бити у функцији привредног протекционизма, одн. да може бити 
злоупотребљена као ванцарински облик заштите домаће привреде.

19 D. Bainbridge, нав. дело, стр. 435; H. MacQueen, C. Waelde, G. Laurie, нав. дело, стр. 
882; P. Тorremans, нав. дело, стр. 104. Због тога се сматра да прописивање одредаба 
о принудној лиценци уместо у сврхе практичне примене више служи за изража-
вање принципа (Ј. Davis, Intellectual Property Law, Oxford University Press, 2008, стр. 
302).

20 З. Миладиновић, Субјективна права интелектуалне својине, Ниш, 2004, стр. 160. 
Слично и: W. Cornish, D. Llewelyn, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks 
and Allied Rights, Sweet & Maxwell, London 2003, који на стр. 294 наглашавају да је 
стицаоцу принудне лиценце за коришћење проналаска неопходан пратећи know-
how, на чије уступање ималац патента не може бити обавезан. Насупрот томе пос-
тоје мишљења да је ређа примена или чак одсуство примене овог патентно-правног 
института у пракси резултат превентивног, одвраћајућег дејства које прописивање 
принуидне лиценце има према носиоцима патента тако да се они уздржавају од 
злоупотребе патентног монопола некоришћењем или недовољним коришћењем 
заштићеног проналаска (L. Bentley, B. Sherman, нав. дело, стр. 561; Д. Церовић, нав. 
дело, стр. 41).
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неповерење према патентно-правној заштити.21 Носилац патента има 
монополски положај на тржишту производа израђеног према правно 
заштићеном проналаску. Понашање носиоца патента које је основ за 
добијање принудне лиценце, представља злоупотребу доминантног тр-
жишног положаја. Због тога ова правна ситуација спада у материју ан-
титрустовског права чијом се применом додуше не би могла исходовати 
могућност да проналазак користи друго лице, барем не директно и не 
у свим правним системима,22 али би индиректно, кроз изрицање висо-
ких новчаних санкција за рестриктивно тржишно понашање, носилац 
патента био приморан да се приликом коришћења патентно-правних 
овлашћења уздржи од злоупотребе права или да од патента одустане 
и тиме омогући сваком другом, довољно технолошки оспособљеном 
лицу, да проналазак економски искоришћава.23 Због свега наведеног у 
теорији патентног права заступа се мишљење да у данашњим условима 
смисао и оправдање има једино она принудна лиценца која се издаје у 
јавном интересу.

VII Принудна лиценца у јавном интересу

Принудна лиценца у јавном интересу се од принудне лиценце 
разликује по више основа који се односе на разлоге издавања, рокове 
за подношење захтева, надлежне органе, а у неким случајевима разлике 
постоје и по питању накнаде за коришћење правно заштићеног прона-
ласка. Принудна лиценца у јавном интересу издаје се из две групе раз-
лога и то:

a) ако је коришћење заштићеног проналаска неопходно због на-
ционалне или друге изузетне потребе (заштита здравља и ис-
храна становништва, заштита јавног интереса у областима од 
виталног значаја за друштвено-економски и технолошки раз-
вој)24 или

21 С. Марковић, Патентно право, стр. 313.
22 А. Верона, нав. дело, на стр. 63 наводи низ примера из америчке судске праксе о 

сузбијању монополског потенцијала створеног концентрацијом знатног мноштва 
патената на имену истог титулара применом антитрустовских закона чиме се, врло 
често, постизало обавезивање монополиста на стављање патената на слободно рас-
полагање сваком интересенту без накнаде.

23 Другим речима, злоупотребу патената је подесније регулисати правом конкурен-
ције него патентним правом (L. Bentley, B. Sherman, Intellectual Property Law, Oxford 
University Press, 2004, стр. 555).

24 У Великој Британији је забележен случај принудне лиценце у јавном интересу ради 
коришћења патентом заштићеног проналаска за изградњу полицијске станице от-
порне на дејство експлозивних средстава (blast-resistant) у Северној Ирској (J. Davis, 
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б) ако је заштићени проналазак коришћен на начин који је, од 
стране надлежног органа државне управе, утврђен као проти-
ван начелу слободне конкуренције.

Принудна лиценца у јавном интересу издаје се на захтев заинте-
ресованог лица од којег се претходно не захтева доказ да је безуспешно 
покушао прибавити лиценцу од носиоца патента. Подносилац захтева 
за издавање принудне лиценце у јавном интересу не мора чекати протек 
рокова предвиђених за подношење захтева за издавање принудне ли-
ценце, али ако се захтев за издавање принудне лиценце у јавном инте-
ресу подноси из разлога понашања носиоца патента противно начелима 
слободне конкуренције онда се захтев за издавање принудне лиценце у 
јавном интересу фактички не може поднети пре него што одлука коми-
сије надлежне за послове заштите конкуренције, којом се утврђује да је 
носилац патента злоупотребио доминантан положај на тржишту, поста-
не коначна. О захтеву за издавање принудне лиценце у јавном интересу 
одлучује влада.

Принудна лиценца у јавном интересу издаје се као неискључива 
лиценца и може се преносити једино са предузећем или делом преду-
зећа у коме се користи.

Носилац патента има право на накнаду за коришћење проналаска. 
Висина накнаде одређује се споразумно, а ако се споразум између носи-
оца патента и корисника проналаска не може постићи, одлуку доноси 
суд који ће, када је принудна лиценца у јавном интересу издата због 
злоупотребе доминантног тржишног положаја носиоца патента, прили-
ком одлучивања у обзир узети потребу да се нарушена конкуренција на 
тржишту успостави.

На образложен захтев носиоца патента влада приступа преиспи-
тивању одлуке о издавању принудне лиценце у јавном интересу и може 
је укинути ако и кад околности које су до ње довеле престану да постоје 
и ако је мало вероватно да ће се поново појавити.

VIII Принудна лиценца у корист оплемењивача биљака

Принудна лиценца у корист оплемењивача биљака је принудна 
лиценца у погледу које су услови издавања и садржина прилагођени 
„посебној врсти предмета заштите патентом“25 (биљна сорта одн. био-

нав. дело, стр. 302). Аутор се позива на спор: Henry Bros (Magherafelt) Ltd v. Ministry 
od Defence and Northern Ireland Offi  ce (1999). Наведени случај упућује на закључак 
да „очигледно оправдање принудне лиценце у јавном интересу лежи у националној 
безбедности“ (W. Cornish, D. Llewelyn, нав. дело, стр. 294).

25 З. Миладиновић, „Ограничења патента као субјективног права интелектуалне 
својине“, Правни живот, бр. 11/2004, стр. 828. 
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технолошки проналазак) и самим тим посебним правним субјектима 
(оплемењивач биљака одн. носилац патента на биотехнолошки прона-
лазак).

Издавање принудне лиценце у корист оплемењивача биљака 
може да захтева онај оплемењивач биљака који не може да стекне или 
да користи право заштите биљне сорте, а да тиме не повреди патент 
који се односи на биотехнолошки проналазак (и који у односу на право 
биљне сорте ужива првенство – у Закону се користи израз: ранији па-
тент). Уколико захтев буде усвојен, оплемењивачу биљака ће бити доз-
вољено да користи патентирани биотехнолошки проналазак, али само у 
оној мери у којој је то неопходно за коришћење биљне сорте. Истовре-
мено ће оплемењивач биљака бити обавезан да носиоцу патента плаћа 
одговарајућу накнаду. Осим тога, буде ли принудна лиценца у корист 
оплемењивача биљака одобрена, носилац патента на биотехнолошки 
проналазак има право на унакрсну принудну лиценцу за коришћење 
заштићене биљне сорте, под разумним условима.

По истим правним правилима, носилац патента на биотехно-
лошки проналазак може захтевати одобрење принудне лиценце за ко-
ришћење биљне сорте у случају да није у могућности да користи своје 
право а да тиме не повреди раније право заштићене биљне сорте. Буде 
ли захтев усвојен, носилац патента на биотехнолошки проналазак је ду-
жан плаћати одговарајућу накнаду, а носилац права заштите биљне сор-
те има право на унакрсну принудну лиценцу за коришћење заштићеног 
биотехнолошког проналаска, под разумним условима.

Подносиоци захтева за издавање ове специјалне принудне лицен-
це за зависан проналазак, кумулативно морају испунити следеће усло-
ве:

1) да је претходно безуспешно покушано прибављање уговорне 
лиценце и

2) да биљна сорта или биотехнолошки проналазак представља 
значајан технички напредак од посебног економског интере-
са у односу на проналазак заштићен патентом или заштићену 
биљну сорту.26

Принудна лиценца у корист оплемењивача биљака не може бити 
искључива, а може се преносити само са предузећем или делом преду-
зећа у коме се налази.

26 Другонаведени услов се због неодређености и недовољне дефинисаности у прав-
ним прописима сматра нарочито тешким за испуњење и стога значајном препре-
ком за одобравање захтева за стицање ове врсте принудне лиценце (L. Bentley, B. 
Sherman, Intellectual Property Law, Oxford University Press, 2004, стр. 566).
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IX Ограничење права у вези са биолошким материјалом

Набавком заштићеног биљног репродуктивног материјала од но-
сиоца патента или уз његову сагласност, пољопривредни произвођач 
стиче овлашћење за коришћење производа тог репродукционог мате-
ријала за поновну сетву односно сађење на свом имању, под условима 
који су одређени законом којим се регулише заштита биљних сората. 
Законом је сходно поменутом правилу установљено и право пољопри-
вредног произвођача у односу на заштићени животињски репродукци-
они материјал или животиње. Разлика је у томе што се при регулисању 
ограничења права у вези са заштићеним животињским репродукцио-
ним материјалом и животињама није предвидело позивање на посебан 
закон (јер такав и не постоји).

У сваком случају се производи добијени коришћењем репродук-
ционог материјала за поновну сетву одн. сађење или размножавање жи-
вотиња одн. умножавање репродукционог материјала не могу користи-
ти у комерцијалне сврхе.

X Закључак

У ограничења патента спадају: изузеци од искључивих права 
(примена проналаска или употреба производа израђеног према прона-
ласку у личне и некомерцијалне сврхе; истраживање и развој који се 
односе на предмет заштићеног проналаска, укључујући и радње потреб-
не за добијање одобрења за стављање у промет производа који је лек 
намењен људима или животињама или медицински производ; непос-
редна и појединачна припрема лека у апотекама на основу појединач-
ног лекарског рецепта и стављање у промет тако припремљеног лека), 
исцрпљење права, право раније употребе, несметано обављање међуна-
родног саобраћаја, принудна лиценца, принудна лиценца у јавном ин-
тересу, принудна лиценца у корист оплемењивача биљака и ограничења 
права у вези са биолошким материјалом.

Основно питање које се у вези са ограничењима патента поставља 
је како третирати ова ограничења и где су границе сужавања имовин-
ско-правних овлашћења носилаца патента. Ограничења имовинско-
правних овлашћења носилаца патента су по правној природи изузеци 
од искључивог правног дејства патента па их стога треба уско тумачити. 
Границе сужавања имовинско-правних овлашћења носилаца патента су 
минимална права предвиђена међународним конвенцијама и уставом.
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THE RESTRICTIONS OF PATENTS

Summary

Th e eff ects of a patent are not extended to: acts done privately and for 
non-commercial purposes, acts done for experimental purposes relating to the 
subject matter of the patented invention, the extemporaneous preparation for 
individual cases in a pharmacy of a medicine in accordance with medical pre-
scription or acts concerning the medicine so prepared, the use of the patented 
invention in the construction of vessels, aircraft s or land vehicles of another 
State party to the Paris Convention where these vessels, aircraft s and land ve-
hicles temporarily or accidentally enter the territory to which the patent law 
applies.

A patent has no eff ect against а person who, at the time of the fi ling of 
the patent application, had already begun to use the invention or had made the 
necessary arrangements for doing so. A patent has also no eff ect where the Gov-
ernment orders that the invention be exploited in the interest of public welfare 
or state security.

Finally, a non-exclusive authorization to commercially exploit an inven-
tion might be granted in individual cases in accordance with the provisions on 
compulsory license if the applicant for a license has unsuccessfully endeavored 
during a reasonable period of time to obtain from the patentee consent to ex-
ploit the invention under reasonable conditions usual in trade and public inter-
est commands the grant of a compulsory license.

Key words: patent law, patents, patent restrictions.
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EKO-ОЗНАКА КАО ВИД ИНФОРМАЦИЈЕ О
ПРОИЗВОДИМА

Резиме

Чињеница је да су индустријализација и са њом повезане делатнос-
ти тренутно највећи узрочници бројних еколошких проблема. Коришћење 
природних извора и емисије штетних супстанци у, потенцијално или 
директно нарушавају квалитет животне средине и спречавају одржив 
развој савремених друштава. Такође, сложићемо се и да припадници тих 
друштава, тј. грађани имају право на живот у здравом природном окру-
жењу, што у великој мери зависи од степена њихове могућности да добију 
на увид и располажу информацијама о животној средини. Изузетно ва-
жан механизам којим се постиже реализација ових права је и могућност 
приступа информацијама о производима произвођача чије производне 
делатности и активности у значајној мери утичу на животну среди-
ну. Потреба правног регулисања и стварне имплементације конкретних 
мера у области поменуте проблематике заинтересовала је како законо-
давце на нивоу Европске уније, тако и креаторе међународне Конвенције о 
праву на приступ инофмрацијама о животној средини, учешћу јавности у 
доношењу одлука и приступ правосуђу у вези са питањима животне сре-
дине – Архуске конвенције (чија страна потписница је и наша земља). Са 
циљем реализације поменутог права на конкретне информације, државе 
настоје да подстакну произвођаче да добровољно информишу јавност о 
могућим ефектима својих делатности и производа на животну средину. 
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Ово добровољно пружање информација реализује се кроз такозвани сис-
тем „еко-ознаке“ (или еко-означавања).

Кључне речи: еко-ознака, ISO, стандардизација.

I Значење, настанак и развој еко-ознаке

1. Значење еко-ознаке

а) Појам „еколошког“ производа

Еколошка исправност неког производа не може се процењивати 
само на основу његовог састава, већ се он као такав може етикетирати 
једино уколико и читав процес његове производње није штетан по жи-
вотну средину. Идеја водиља у установљавању еколошких ознака била је 
жеља да се потенцијалним потрошачима, дакле грађанима, омогући да 
буду информисани да ли је конкретан производ произведен у складу са 
стандардима политике заштите животне средине. Проток информација 
о производима произвођача чије производне делатности и активности 
у значајној мери утичу на животну средину одвија се у смеру од произ-
вођача ка потрошачима, приликом чега се под „произвођачем“ подразу-
мева свако „приватно предузеће или јавна установа која се бави делат-
ношћу која у знатној мери утиче на стање животне средине“.1 Термин 
„еко-ознака“ означава систем по ком су информације које се односе на 
утицај самог садржаја конкретног производа и са њим повезаног про-
изводног процеса на животну средину, директно укључене и јасно пре-
зентоване на самој еко-ознаци.2 Тако нпр. на еко-ознаци прехрамбених 
производа не ретко можемо прочитати да су произведени без употребе 
пестицида и вештачког ђубрива, или на ознаци детерџената да не сад-
рже фосфате. Дакле, видимо да се ради о посебној врсти информација 
које потенцијалним потрошачима неког производа омогућавају да на 
директан и једноставан начин, у погледу еколошких карактеристика, 
упореде и одлуче се за производ који ће купити или конзумирати.

б) Предности и недостаци еко-ознаке

Еколошки производи и услуге имају како своје велике преднос-
ти, тако и недостатке. Позитивна одлика тежње произвођача да за свој 

1 Дефиниција дата у члану 5, параграф 6 Архуске конвенције; види: S. Stec, S. Casey-
Lefk owic, Th e Aarhus Convention: An implementation guide, UN New York and Geneva, 
2000.

2 S. Stec, S. Casey-Lefk owic, нав. дело.
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производ или услугу прибави еко-ознаку огледа се, пре свега, у томе 
што он на тај начин може да идентификује и фокусира се на еколошке 
и економске недостатке својих активности и свеукупног производног 
процеса. Конкретно, ово се најбоље може презентовати крој статистич-
ку чињеницу да се смањењем потрошње енергије или воде, смањују све-
укупни трошкови производње, повећава профитабилност произвођача 
а истовремено се штити и животна средина са свим њеним ресурсима.3

Са друге стране, један од примарних недостатака еко-ознаке је 
чињеница да она (ознака) садржи еколошку информацију у веома шту-
рој форми. Делом је то последица ограниченог простора на ком се она 
може штампати, а делом из разлога што потрошачи у тренутку избо-
ра/ куповине не могу обратити потпуну пажњу на све податке који су 
им презентовани. На основу претходно поменутог, јасно је да већина 
произвођача саму еко-ознаку на својим производима користи и у чисто 
маркетиншке сврхе, како би привукли и све оне потрошаче који су оп-
редељени ка заштити животне средине.4

2. Настанак и развој у Европској унији

Прва еко-ознака за индустријске производе, под називом „Пла-
ви анђео“5 уведена је у Немачкој још давне 1977. године, након чега су 
своје еко-ознаке појединачно увеле и друге западно-европске државе, 
као нпр. Француска (NF Environment, 1992. год.) или Велика Британија и 
Италија (Ecolabel). Канада следи поменуте примере и 1988. године уводи 
ознаку под називом „Environmental Choice“,6 a њен сусед Сједињене Аме-
ричке Државе „Green Seal“.7

Напредак интеграционих процеса у Европској унији постепено је 
проузроковао и увођење јединствене стандардизације еко-ознака свих 
држава чланица. На основу европске директиве SEVESO II (члан 13 и 

3 На пример, сваке године се захваљујући редовној контроли потрошње енергије и 
примени мера очувања енергије које захтевају стандарди европске еко-ознаке, у хо-
телу са 4 звездице у Немачкој (88 соба, 31 апартман), уштеди око 5.000 евра и екви-
валент од 30.000 кг CО2; види: „EU voluntary environmental protection instruments“, 
MEMO бр. 06/6, Brussels, 2006.

4 H. Lambsdorff , S. Jaeger, „Die individuelle Verantwortlichkeit in der umweltbezogene 
Werbung“, Betriebsberater, 1992.

5 Немачки превод је „Blaue Angel“.
6 L. Otmar, Umweltbezogene Produktkennzeichnungen im deutschen, europaeischen und 

internationalen Recht, Berlin, 2003.
7 У САД се сваке године издаје Водич за зелену куповину (Green Buying Guide), у ком 

се најширој јавности, односно потенцијалним купцима пружа детаљна информа-
ција о свим производима са додељеном еко-ознаком. Ознаку иначе додељује овла-
шћена установа, под називом Underwriters Laboratories Inc.
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Анекс V),8 државе чланице ЕУ обавезне су да прате делатности про-
извођача (компанија) који су дефинисани самом директивом, односно 
да посебно захтевају пружање информација о мерама безбедности и 
правилном понашању у случају несрећа свим појединцима који потен-
цијално могу бити погођени самом несрећом. Поменуте информације 
морају бити редовно ажуриране и доступне најширој јавности.9 На-
ционални правни системи држава чланица Европске уније прописују 
обавезу идентификације (означавања) производа који могу имати не-
гативне утицаје на људе или животну средину.10 Реч је о производима 
који садрже одређене хемијске супстанце које су на основу Директиве 
67/548/ЕЕC о приближавању закона, прописа и управних мера које се 
односе на класификацију, паковање и означавање опасних супстанци11 
идентификоване као штетне по животну средину.

Од 1993. године примењују се исти стандарди за све производе на 
нивоу ЕУ, које произвођач из било које земље жели да под својом еко-
ознаком пласира на тржишту осталих држава чланица, као и у Норвеш-
кој, Исланду и Лихтенштајну. Први правни пропис којим се регулише 
област европске еко-ознаке донет је 1992. године – Уредба 880/92/ЕЕC, 
а потом допуњен новим 1989/2000/ЕC,12 тако да се сада поменута еко-
ознака у облику цвета (Flower logo) додељује и производима и услугама. 

8 Директивa 96/82/ EC о контроли великих акцидената из 1996. године (Council Di-
rective 96/82/EC on the control of major accident hazards involving dangerous substances 
of Dec 9th, 1996, OJ No. L 10 of Jan 14th, 1997); директива је усвојена као реакција 
западно-европских земаља на индустријске несреће (као што је била она у Tou-
louse-у, Baia Mare или Enscede) и резултате обављених студија о канцерогеним 
и другим опасним супстанцама по животну средину. Seveso II директива је 2003 
године проширена новом Директивом 2003/105/EC из 2003. године (Directive 
2003/105/EC amending Council Directive 96/82/EC on the control of major-accident haz-
ards involving dangerous substances, OJ. No. L 345), и то у једној од изузетно важних 
области – правно су регулисани начини „покривања“ од ризика по животну 
средину који могу наступити услед процеса складиштења и минирања, конкретно 
од пиротехничких и експлозивних супстанци и складиштења амонијум нитрата и 
вештачких ђубрива која га садрже.

9 О овоме детаљније види у Анексу V Директиве.
10 L. Otmar, нав. дело.
11 Директива 67/548/EEC о прилагођавању закона, регулативе и административних 

прописа у вези класификације, паковања и етикетирања опасних супстанци из 
1967. године (Council Directive 67/548/EEC of Jun 27, 1967 on the approximation of laws, 
regulations and administrative provisions relating tpo the classifi cation, packaging and 
labelling of dangerous substances, amended by Councile Directive 79/831/EEC); види и: L. 
Kraemer, „European Community Eco-Labelling in Transition“, in: Yearbook of European 
Environmental Law, Vol 1, 2000.

12 Уредба 880/92/EEC о еко-ознакама (Еco-Labelling Regulation 880/92/EEC, OJ L99/1 
of 11 April 1992), проширена новом Уредбом 1980/2000/EC (amended by Council 
Regulation 1980/2000/EC, ОЈ L 237 of 21 September 2000).
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Flower logo може бити додељен само оним производима или услугама 
који имају незнатан утицај на животну средину током читавог свог вре-
мена трајања, односно обављања.

Неке скорије студије показују да је интересовање за добијањем 
еко-ознака у сталном порасту. Flower logo се у 2006. години налазио на 
неколико стотина производа, од којих се 36 односи на смештајне ка-
пацитете у хотелијерско-туристичком сектору. У периоду од 2003–2005. 
године, продаја производа који носе еко-ознаку порасла је за неверо-
ватних 200%, пре свега у Италији, Холандији, Француској и Шпанији.13 
Производи текстилне индустрије, индустрије боја и лакова, као и објек-
ти за смештај туриста (хотели, bed and breakfast пансиони, хостели за 
младе, као и планинарски домови),14 за сада предњаче у броју успешно 
обрађених апликација за еко-ознаку.

II Типови еколошких ознака – ISO тип I, II и III

1. Међународна организација за стандардизацију 
(International Organization for Standardization – ISO)

Због великог броја различитих знакова и начина означавања, што 
збуњује купце нарочито приликом извоза, године 1995. представници 
Светске Трговинске Организације (World Trade Organization – WTO) 
изразили су мишљење да неусаглашена регулатива и пракса у области 
животне средине, као и различито установљени еколошки термини и 
симболи, могу представљати значајну препреку у успешном одвијању 
међународне трговине. На основу оваквог закључка, WTO je ургирала 
оснивање Међународне организације за стандардизацију (International 
Organization for Standardization – ISO), чијим напорима и конкретним 
залагањима су стандардизовани принципи, пракса и кључне каракте-
ристике програма еко-ознака и самодекларативних изјава. Резултат по-
менутих напора је усвајање три типа добровољних еко-ознака: ISO тип 
I, II и III,15 oбјављених у ISO 14020 документу 1998. године.

13 „EU voluntary environmental protection instruments“, MEMO 06/6, Brussels, 2006.
14 Да би уопште могли да поднесу захтев за употребу еко-ознаке, апликанти из об-

ласти хотелско-туристичке индустрије морају да задовоље минимум стандарда у 
погледу очувања животне средине и здравља. Ово подразумева употребу обновљи-
вих извора енергије, спровођење мера за смањење отпада, примену прописа о не-
пушакчким зонама, итд. 

15 K. M. Lee, H. D. Stensel, „ISO Standards on Environmental Labels and Declarations 
and its Implications on the Market“, Environmentaly Concious Design and Inverse 
Manufacturing, Japan, 1999.
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2. Документ ISO 14020

Документи серије ISO 14020 прописују девет основних принци-
па на којима морају почивати стандарди за издавање свих еко-ознака. 
Кључни фундаментални принципи налажу да све еко-ознаке и декла-
рације:

– садрже благовремено дате, ажуриране, проверљиве и за конк-
ретни производ релевантне податке и информације,

– не спречавају еколошки напредак, односно доведу до бољег уп-
рављања животном средином,

– буду научно утемељене,
– узимају у обзир цео животни циклус производа,
– буду примењиве у свим државама,
– заступају интересе потрошача, итд.
Остали принципи се односе на област административних проце-

дура и питања везана за одвијање трговине.16

а) ISO 14024 – тип I

ISO 14024 тип I еко-ознака је програм, заснован на комплексним 
критеријумима, по ком се еко-ознака издаје свакој трећој заинтересо-
ваној страни, која добровољно поднесе захтев да ту ознаку истиче на 
својим производима.17 Одобрени захтев потврђује да конкретан произ-
вод испуњава све предсулове (у погледу сопственог састава, функцио-
налних карактеристика, итд) и задовољава највише стандарде очувања 
животне средине, током читавог животног циклуса произвиода. Дакле, 
еко-ознака идентификује дати производ као онај који у датој категорији 
производа исте врсте, у најмањој мери негативно утиче на животну сре-
дину.

Услов да конкретан производ не наноси штету животној средини 
у току читавог свог животног циклуса постојања, указује на чињеницу 
да произвођач у самом старту мора унапред прецизно да предвиди у 

16 Суштина принципа везаних за одвијање трговине своди се на захтев да ни јед-
на процедура или захтев за издавање еко-ознака и декларација не сме бити при-
премљен, усвојен или поднет са намером да се произведу беспотребне препреке за 
одвијање међународне трговине.

17 Изворна дефиниција на енглеском језику гласи „Ecolabels ISO type I is a voluntary, 
multiple-criteria based third party program that awards a license, which authoryes the 
use of environmental labels on product indicating overall environmental preferability of 
a product within a product category based on life cycle consideration“; види: Global 
Eco-labelling Network (GEN): „Introduction to eco-labeling“, Information Paper, Ottava, 
Canada, 2004.
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којој мери ће тај производ утицати на животну средину.18 Ови утицаји, 
односно еколошка оптерећења су најважније мерило по ком се произво-
ди класификују као еколошки прихватљиви или неприхватљиви.

Еко-ознаку додељује независно тело (јавна институција или при-
ватна – професионална/волонтерска организација), као потврду да су 
дати производ или услуга предодређени да испуне све неопходне кри-
теријуме који их квалификују да буду лидери у погледу највиших еко-
лошких стандарда.19 Процедура издавања дозволе употребе еко-ознаке 
састоји се из две фазе, које се спроводе на два нивоа– законодавном и 
извршном. На законодавном нивоу се установљавају критеријуми, од-
носно еколошки стандарди на основу којих ће се процењивати подоб-
ност конкретног производа. На другом, извршном ниовоу, надлежни ор-
ган на основу поменутиг стандарда даје своје индивидуално мишљење 
о производу и одлучује да ли ће усвојити или одбити захтев за доделу 
еко-ознаке.

Из претходно наведеног, закључујемо да се еко-ознака ISO тип I 
може доделити искључиво оним производима који у целости испуне све 
законске услове и критеријуме.20 Услед примене овог строго селективног 
принципа,21 у старту је дефинисан веома ограничен број врста произ-
вода за које се може поднети захтев за означавање овим типом ознаке. 
Такође, статистике показују да и од тог ограниченог броја дозвољених 
захтева, само 20–30% производа коначно и добије право употребе еко-
ознаке. Најбољи пример опсега производа који могу бити обухваћени 
типом I даје немачки Blaue Angel, који данас покрива преко 710 компа-
нија и око 3800 производа, међу којима су: боје, паркети, тапете, ауто-
гуме, смањење буке, грађевински уређаји, дизалице, аутобуси са дизел 
мотором, намештај, мобилни телефони, аутоперионице без отпадних 
вода, итд.

Поменути подаци нам указују на чињеницу да се компаније сус-
рећу са два изразита проблема у случају да желе да свој производ означе 
као ISO тип I стандардизован. Наиме, пре свега се суочавају са тешкоћа-
ма аплицирања и добијања сертификоване ознаке од стране надлежног 
тела за њено издавање. Ово са собом повлачи и читав низ даљих ефе-
ката на тржишту, поготово уколико се ради о високо проментном про-

18 A. Epiney, Umweltrecht in der EU, 2. Aufl g., Berlin, 2005.
19 T. Danwitz, Umweltzeichen in der EG und Umweltzeichen in Deutschland, Rengeling, H-

W, EUDUR, Bd. I, 2002.
20 Тзв. Pass-fail систем додељивања права на коришћење еко-ознаке.
21 У страној литератури се примена овог принципа везује за тзв. „pass-fail“ систем. 

Pass-fail систем је систем по ком одређени производ или у целости испуњава све 
услове да му буде деодељена еко-ознака, аили их не испуњава, те се захтев за доде-
лу ознаке аутоматски и беспоговорно одбија.
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изводу. Наиме, добијена еко-ознака на таквом производу неретко може 
онемогућити стране производе исте врсте, који не поседују исту ознаку, 
да буду равноправно конкурентни на тржишту. Производи без еко-оз-
наке који се извозе на тржишта земаља у којима је еколошка свест јав-
ности далеко развијенија (као што је случај са државама чланицама ЕУ), 
најчешће бивају неинтересантни и неконкурентни.

Други проблем је чисто финансијске природе и односи се на до-
датне, а уједно и прилично високе трошкове аплицирања и евентуалног 
каснијег лиценцирања ISO тип I ознаке.

б) ISO тип II

ISO тип II је познат као самодекларативна еколошка изјава коју 
производу додељује сам произвођач, увозник, дистрибутер или прода-
вац, па се сматра обликом еко-ознаке који је знатно подложнији зло-
употребама од ISO типа I. У ширем смислу, може се јавити као изјава, 
симбол или ознака на паковању.22

У оквиру детаљних смерница за издавање овог типа еколошке 
изјаве, прописани су и конкретни термини који се смеју и морају ко-
ристити приликом означавања. Има их укупно 12, при чему ово прили-
ком наводимо неколико примера: могућност рециклирања,23 рецикли-
рани садржај/материјал, смањена потрошња воде/енергије, разградиво, 
смањење отпада, обновљиви извори енергије, итд. Неке сложеније фор-
ме овог типа еко-означавања базиране су чак и на детаљној процени 
утицаја конкретног производа на животну средину, као што су случаје-
ви означавања са „PVC-free“ или „generic-free“.

в) ISO тип III

ISO тип III, тј. тзв. ISO/TR 14025, је врста еколошке декларације и 
представља алтернативу ISO типу I. ISO тип III је скуп еколошких по-
датака о производима који су подељени у категорије, диференцирани 
на основу параметара одређених од стране квалификованог независног 
тела а успостављених на основу значаја утицаја самог производа на жи-
вотну средину током читавог његовог животног века. У пракси, овај об-
лик еко-декларације уведен је са циљем да се јавност информише о ути-
цајима и ефектима које ће конкретан производ произвести на животну 
средину и у будућености – током читавог свог трајања.

22 Stift ung Verbraucherinstitut, Umweltbezogene Werbung-Irrefuehrung oder Orientirung 
fuer den Verbraucher, Eigenverlag, Berlin, 1995.

23 Посебан симбол који се употребљава у ISO II је тзв. Мобинсов круг, који означава 
могућност рециклирања.
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За разлику од ISO типа I, ISO тип III није „pass-fail“ систем,24 од-
носно производи нису подргнути толико строгом принципу селекције на 
основу претходно утврђених критеријума и услова, али су ради о знатно 
сложенијем типу еко-декларације. Из тог разлога, ISO тип III програм 
је пре свега и намењен индустрији а не потрошачима, и непобитно је 
подобнији за успешно одвијање трговине сировинама, помоћним мате-
ријалима и компонентама између самих компанија, а не дистрибуције 
готових производа потрошачима.

Треба нагласити да је ISO тип III уједно и значајно средство у при-
мени и спровођењу тзв. Green Purchasing Network (GPN), тј. у преводу, 
Мреже зелене куповине. Суштина GPN програма је у томе да се на ос-
нову својих беколошких података и особина упореде исте врсте произ-
вода различитих произвођача и да се резултати тих упоредних анализа 
презентују у табелама које се називају Environmental Data Book (Књига 
еколошких података).25 Иако је ISP тип III декларација по бројним ка-
рактеристикама слична концепту Књиге еколошких података, између 
ова два појма постоје и битне разлике. Декларација ISO тип III садр-
жи опширне еколошке карактеристике и податке о једном конкретном 
производу, док Књига еколошких података указује на ограничен број 
еколошких података везаних за читаву групу производа који припа-
дају истој категорији. Такође, разлика постоји и у погледу квалитета и 
објективности пружене информације – ISO тип III декларација пружа 
информације засноване на резултатима Life Cycle Assessment (LCA)26 
студија, док се у књигама еколошких података налазе информације које 
не морају бити установљене на основу LCA студија, нити проверене и 
одобрене од стране било ког независног тела. Из овога се јасно може за-
кључити да ISO тип III декларација пружа знатно објективније, квали-
тетније и транспарентније информације о животној средини него књиге 
еколошких података.

24 Види ф.н. 21.
25 Нпр. у Јапану се GPN примењује од 1997. годинe. На почетку су постојале две 

књиге еколошких података, везане за две различите категорије производа – папире 
за штампаче и другу канцеларијску опрему (укупно око 200 производа) и фото-
копир апарати, штампачи и факсимили (који обухватају око 300 производа). 
Сличне активности у правцу развоја GPN система и еколошких књига подузете 
су и у Немачкој, Француској, Данској и Швајцарској. Види: K. M. Lee, H. D. Stensel, 
„ISO Standards on Environmental Labels and Declarations and its Implications on the 
Market“, Environmentaly Concious Design and Inverse Manufacturing, Japan, 1999.

26 A Life Cycle Assessment – LCA (у преводу процена животног циклуса, мисли се на 
производ), познат још под називом life cycle analysis, ecobalance или cradle-to-grave 
analysis, представља постуак испитивања и вредновања утицаја који један произ-
вод или делатност има по животну средину.
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III Правно регулисање система еко-ознаке

1. Негативно одређена обавеза пружања информација

Са циљем да се гарантовано обезбеди адекватан ниво озбиљности 
различитих видова информисања јавности у области животне средине, 
државе својим правним нормама прописују конкретне забране изда-
вања одређеног типа информација о еколошким карактеристикама или 
предностима производа на еко-ознакама које носе.27 Оваква негативно 
одређена обавеза информисања примарно се примењује како у засни-
вању правних односа између самих произвођача, тако и у односима из-
међу произвођача и купаца.

Поменута негативно одређена обавеза може бити предмет посеб-
ног правног акта који разрађује тематику пружања еколошких инфор-
мација у оквирима тржишне конкуренције, али може бити регулисана и 
оквирима општег законодавства које уређује односе унутар тржишних 
привреда.28

2. Националне еко-ознаке

Обезбеђивање фер конкуренције унутар тржишта једне државе 
је посебан задатак. Он се испуњава применом механизама који, кроз 
срадњу свих институција државе, омогућавају развој и успостављање 
система стандарда за одређивање критеријума на основу којих ће се 
признавати право на употребу еко-ознаке. Улога државе је лимитирана 
и своди се на њено право да успостави критеријуме за доделу еко-озна-
ке одређеним произвођачима, односно њиховим производима.

Као што је на самом почетку поменуто, категорија еко-ознака 
обухвата како ознаке појединачних држава, тако и План еко-означавања 
Европске уније (тзв. EU Eco-Label Scheme), који је регулисан Уредбом Са-
вета Европе о еко-ознакама.29 Европска еко-ознака може бити додељена 

27 L. Otmar, Umweltbezogene Produktkennzeichungen im deutschen, europaeischen und 
internationalen Recht, Berlin, 2003.

28 У Немачкој, на пример, не постоји посебан закон којим се регулише ова про-
блематика, већ је поменута обавеза негативно одређена у оквиру Закона о за-
брани нелојалне конкуренције (Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb – UWG); види: 
J. Drexl, Die wirtschaft liche Selbstbestimmung des Verbrauchers – Eine Studie zu Privat 
und Wirtschaft srecht unter Beruecksichtigung gesellschatliche Bezuege, Tuebingen, 1998; 
W. F. Lindacher, „Umweltschutz in der Werbung – lauterkeitsrechtliche Probleme“, у: 
Umweltschutz und Wettbewerb, Umwelt– und Technikrecht Band, No. 38, 1997.

29 T. Danwitz, Umweltzeichen in der EG und Umweltzeichen in Deutschland, у: Rengeling, 
H-W. Hrsg., EUDUE, Bd. I; European Council Regulation 1980/2000/EC of the European 
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производима који су доступни на територији ЕУ, а који задовољавају 
конкретне еколошке захтеве и критеријуме.30

За разлику од држава ЕУ које све више прелазе на употребу је-
динствене еко-ознаке Уније, државе Централне и Источне Европе су тек 
у фази увођења појединачних националних ознака у којој су се запад-
ноевропске земље налазиле почетком деведесетих.31 Националне озна-
ке су засноване на појединачним националним програмима и на крите-
ријумима који нису усаглашени и стандардизовани. Увођење еко-ознаке 
у Србији је у фази припреме.

IV Закључак

Произвођачи су одговорни за све негативне утицаје које њихови 
производи, током читавог свог животног циклуса, стварају у животној 
средини. Константантно побољшање еколошких навика у процесу про-
изводње и подузимање мера заштите од загађења, два су примарна циља 
еколошког менаџмента у индустрији и услужним делатностима. У наме-
ри реализације поменутих циљева, уводе се еко-ознаке и декларације.

Корене идеје увођења еко-ознака и декларација налазимо у по-
расту глобалне бриге за заштиту животне средине на свим нивоима 
друштва. Надлежне државне институције, индустрија, недржавне орга-
низације и најшира јавност охрабрују се да промовишу еко-производе, 
тј. тенденциозно стимулишу употребу еко-ознака и подстичу свеукупан 
развој тржишта на еколошки прихватљив и одржив начин.

Из угла произвођача, производња и дистрибуција производа са 
еко-ознаком подразумева да се стимулише производња којом се нај-
више могуће штеде природни ресурси, користе природни материјали 
и они који се могу даље рециклирати, искључује или крајње минима-
лизује употреба потенцијално штетних материјала. Из угла потроша-
ча, еко-означавање је начин којим се најширој јавности пружа избор и 
потпуна информација о (по еколошким стандардима) најквалитетнијим 
производима и услугама на тржишту.

Parliament and the Council of July 17, 2000 on a revised Community eco-label award 
scheme, OJ No. L 237, стр. 1.

30 Поред поменуте Уредбе 1980/2000/EC, на нивоу ЕУ су донете и бројне друге ди-
рективе које регулишу питање издавања ЕУ еко-ознаке, као нпр: Директива 93/42/ 
EEC (везана за производе прехрамбене, фармацеутске индустрије, индустрије ме-
дицинске опреме, итд.), Директива 67/548/EEC и Директива 1999/45/EC (опасне 
супстанце и препарати), и сл.

31 Еко-ознаке су уведене у Хрватској, Мађарској, Литванији, Естонији, Румунији, 
Словачкој и Чешкој. 
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ECO-LABELLING AS A FORM OF PRODUCT 
INFORMATION

Summary

Manufacturers and service providers are responsible for negative infl u-
ences of their products and services to the environment. Improvment of envi-
ronmental habits during production process and undertaking pollution control 
safety meassures are two priority tasks of industrial eco-management, which 
are to be completed by establishing and usage of ecolabels. An “ecolabel” is a 
label which identifi es overall environmental preference of a product or service 
within a specifi c product/service category based on life cycle considerations. Th e 
roots of ecolabelling can be found in growing global concern for environmental 
protection on the part of governments, businesses and the public. As businesses 
have come to recognize that environmental concerns may be translated into a 
market advantage for certain products and services, various environmental decla-
rations/claims/labels have emerged on products and with respect to services in the 
marketplace. While these have attracted consumers looking for ways to reduce 
adverse environmental impacts through their purchasing choices, they have also 
led to some confusion and scepticism on the part of consumers.

Key words: eco-labelling, ISO, standardisation.
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ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА И
ХАРМОНИЗАЦИЈА ПРОПИСА СРБИЈЕ

СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Резиме

Интелектуална својина подразумева за свог носиоца исључиво 
право располагања односно дискрециону оцену везану за уступање/за-
брану другима да исту својину користе. Она даје могућност контроле 
носиоцу права даље „судбине дела“, иако се ради о праву које представља 
сукоб интереса појединаца као ствараоца и потребе друштвене зајед-
нице за слободном конзумацијом дела. Право је у основи територијалног 
карактера, уз коришћење у ограниченом временском периоду до ступања 
у јавни домен. Напослетку, право се уступа у складу са националним за-
конима и међународним уговорима и конвенцијама.

Преузимање међународних правних стандарда па и обавеза у об-
ласти интелектуалне својине, сврставају Србију и њене привредне 
субјекте на листу оних земаља и компанија са којима је безбедно пос-
ловно сарађивати и где су гарантовани минимуми међународно догово-
рених правних стандарда везаних за поштовање права интелектуалне 
својине.

Кључне речи: интелектуална својина, индустријска својина, ауторско 
и сродна права, директиве Европске уније, међународни 
уговори, конвенције, аранжмани, протоколи, лиценцни 
уговори, нематеријални – интелектуални капитал.
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I Дистинктивност интелектуалне својине

Интелектуалну својину равноправно чине:
– Права индустријске својине1 која представљају инвентивне кре-

ације људског ума отелотворене у проналаску, корисном произ-
воду, инкорпорирањем комерцијалног, дистинктивног симбола 
на корисни производ, односно медијум испољавања на тржиш-
ту и др.;

– Ауторско право које рефлектује оригиналне и материјализоване 
напоре људског ума у домену науке, књижевности и уметности, 
ирелевантно од конкретног медијума изражавања и околности 
(светске) новости односно дистинктивности.

Заштита интелектуалне својине заснована је и усмерена на оси-
гурање равнотеже између приватних и јавних интереса,2 искључивих 
(монополских) права и слободне конкуренције на тржишту роба и ус-
луга. Заштита интелектуалне својине по својој природи је привремена3 
и тежи слободном коришћењу интелектуалних креација,4 увек када ис-
кључива права престану. „Неповратни статус“ интелектуалних креација 
– јавни домен, подразумева да оне постају доступне свакоме за слобод-
но и неограничено коришћење.

Циљ заштите је стварање правног и тржишног механизма којим 
би се спречавала и смањила могућности неконтролисаног коришћења 
углавном „бестелесних добара“ од стране неовлашћених трећих лица 
у комерцијалне сврхе. Код индустријске својине посебно се јавља, због 
једне врсте монополског положаја носиоца права, могућност стварања 
нелојалне конкуренције односно питање како вршити контролу евенту-
алне злоупотребе монополског положаја од стране самог носиоца пра-
ва.5

Интелектуална својина доступна је под прецизно одређеним ус-
ловима, за нове, оригиналне, дистинктивне интелектуалне креације, 
респектабилног инвентивног нивоа у односу на постојеће стање науке 
и технике у свету. Други важан принцип интелектуалне својине јесте 
услов да иста не подразумева идеју у апсолутном смислу, већ само спе-
цифични израз те идеје (ауторско право) или практичну примену идеје 
(знања, информације, технологија) у било ком корисном производу.

1 Патент, знаци разликовања, топографије интегрисаних кола и нове биљне сорте.
2 Интерес ствараоца и друштвене заједнице.
3 Законом предвиђени рокови заштите.
4 Преласком дела у „јавни домен“, престанком рокова трајања правне заштите.
5 Abuse control.
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Сва права интелектуалне својине могу се поделити у две групе: 
она која подразумевају формалност – подношење захтева за регистра-
цијом права6 насупрот оним правима која су првенствено заснована на 
креативности и оригиналности.7 Прва група подразумева креативност у 
контексту индустријских параметара, а потоња у естетском смислу.8

Илустративан је однос ауторског права и права на дизајн, оба 
заснована на естетским критеријумима, иако дизајн спада у формално 
право индустријске својине. Дуалитет заштите постоји и у lex specialis 
законима у Србији.9 Дуго је наиме, у уговорној пракси, носилац права 
на дизајн био легитимисан као „аутор“ уместо „дизајнер“ дела.

Индустријски дизајн се може односити на тродимензионална од-
носно дводимензионална решења, и увек се односи на изглед предме-
та али није условљен техничким односно функционалним елементима. 
Носиоцу права на дизајн даје се могућност да спречи неауторизовано 
копирање или имитацију предмета заштите од трећег лица чиме се оси-
гурава правична накнада уложених средстава, корисник се не доводи у 
заблуду на тржишту и ствара правна сигурност. Материјализација ди-
зајна у корисном производу10 други је од услова за добијање заштите, 
дакле његова подобност за репродукцију индустријским средствима и 
да буде примењен на серију корисних производа индустријским поступ-
ком. Дизајн мора бити регистрован и мора бити нов или оригиналан, а 
може бити заштићен као ауторско дело или акт нелојалне конкуренције. 
Признато право на дизајн објављује се у службеном гласилу.11

Споразум TRIPS12 заштиту обезбеђује за „независно створене 
дизајне који су нови или оригинални“,13 а дизајн је правно заштићен 
против неовлашћеног копирања или имитирања.14 Рокови предвиђени 

6 Сва права индустријске својине у управном поступку.
7 Неформална права интелектуалне својине називају се и SOFT I.P. Rights (ауторско 

и сродна права) а формална права HARD I.P. Rights (патент, знаци разликовања и 
др.).

8 Eye–appeal критеријуми.
9 Закон о ауторском и сродним правима (Службени лист СЦГ, бр. 61/2004), Закон о 

правној заштити дизајна (Службени лист СЦГ, бр. 61/2004).
10 Целом или делу производа, материјалу или орнаментици.
11 Закон о правној заштити дизајна (Службени лист СЦГ, бр. 61/2004), чл. 37.
12 Споразум о трговинским аспектима права интелектуалне својине (GATT – Trade 

Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS), 1994.
13 Споразум TRIPS, члан 25 став 1.
14 Према нормама Споразума TRIPS, власник заштићеног индустријског дизајна има 

право да спречи трећа која немају његову сагласност да производе, продају или 
уовзе предмете који носе или садрже дизајн, који је копија заштићеног дизајна, 
када су такве радње предузете у комерцијалне сврхе, члан 26 став 1, Споразума 
TRIPS.
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Законом о правној заштити дизајна15 и рокови заштите предвиђени За-
коном о ауторском и сродним правима16 битно се разликују.

Ауторско право је на више начина „дестабилизовано и доведено 
у питање“ достигнућима дигиталне технологије, пре свега кроз једнос-
таван, брз, високо квалитетан приступ и могућност умножавања (често 
неовлашћеног копирања) дела у дигиталном формату; интерактивним 
приступом садржају (на захтев са места и у време које корисник инди-
видуално одабере); доступност материјалима у истом тренутку њиховог 
пласмана, ниске цене; светска територија „покривености“ посредством 
интернета који временом врше замену класичних начина коришћења 
садржаја (нпр. е-book, односно електронска књига).

Интелектуална својина као производ индивидуалног напора, под-
разумева за свог носиоца искључиво право располагања односно диск-
рециону оцену везану за уступање/забрану другима да иста дела корис-
те.17 Она има могућности контроле даље „судбине дела“, иако се ради о 
праву које представља сукоб интереса појединаца као ствараоца и пот-
ребе друштвене заједнице за слободном конзумацијом дела.

Право је у основи територијалног карактера, уз коришћење у ог-
раниченом временском периоду до ступања у јавни домен. Напослетку, 
право се уступа у складу са националним законима и међународним 
уговорима и конвенцијама.

II Заштита интелектуалне својине на овим просторима

Заштита интелектуалне својине на простору бивше Југославије 
има дугу традицију која потиче са краја 19. века.18 Институција која 
је надлежна за признавање права интелектуалне својине у Србији јес-
те Завод за интелектуалну својину.19 Завод је надлежан за нормативно 
уређивање односа у области права индустријске својине, као и за вођење 
управног поступка ради признања патената, жигова, дизајна, географс-

15 Закон о правној заштити дизајна (Службени лист СЦГ, бр. 61/2004), чл. 11.
16 Закон о ауторском и сродним правима (Службени лист СЦГ, бр. 61/2004), чл. 100.
17 Весна Бесаровић, Интелектуална својина, Београд, 2005, стр. 298: искључиво пра-

во аутора да дозволи (позитивно) односно забрани другом коришћење (негативно 
овлашћење).

18 Весна Бесаровић, нав. дело, стр. 43. Године 1883. Краљевина Србија, заједно са још 
10 земаља, потписала је и ратификовала Конвенцију о заштити права индустријске 
својине. 

19 Под називом Управа за заштиту индустријске својине основана је 15.11.1920. годи-
не. Од тада до данас, више пута је мењан назив и седиште институције. Садашњи 
назив установљен је 1994. године, као директна последица реорганизације савезне 
управе и уврштавања корпуса ауторског и сродних права у њен рад.
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ких ознака порекла и топографија интегрисаних кола. Завод такође има 
нормативну надлежност везану за ауторско и сродна права, као и над-
лежност управног надзора над радом организација за колективно иско-
ришћавање ауторског и сродних права.

Све одлуке Завода донете у току поступка за признање неког права 
индустријске својине коначне су у управном поступку и против њих се 
може покренути управни спор, подношењем тужбе надлежном суду.20 За 
сва права индустријске својине у Заводу се воде јавни регистри, који имају 
статус јавних књига. Завод шест пута годишње у свом службеном гласилу 
„Гласнику интелектуалне својине“ објављује податке о пријавама пронала-
зака и признатим правима индустријске својине, што је обавеза Завода на 
основу Париске конвенције о заштити индустријске својине.

Од почетка 2002. године, ради се на програму законских реформи, 
у циљу даље и потпуне хармонизације скупа lex specialis закона, са зах-
тевима приступања у ЕУ и СТО; постоји потреба за ефикаснијим сетом 
прописа о спровођењу закона; потребна је озбиљна политичка воља за 
стварањем система интелектуалне својине у Србији као модерног, ефи-
касног, кохерентног и хармонизованог система правне заштите; специја-
лизација судова; спровођење прописа у контексту кршења права интелек-
туалне својине; програми обуке стручњака за примену права, и др.

III Актуелност теме – економски аспекти и заштита права 
интелектуалне својине у дигиталном добу

Актуелност теме јасна је анализом растућег утицаја дигиталних 
технологија на све облике коришћења ауторских дела односно права 
ителектуалне својине, глобалним феноменом „пиратерије – неовлашће-
ног коришћења туђег интелектуалног производа“ односно последица 
опште глобализације. У свету се наиме увелико израђују детаљне сту-
дије које се баве анализом економских аспеката искоришћавања права 
интелектуалне својине при чему веома значајно место заузима и екс-
плоатација ауторског и сродних права.

У домену права интелектуалне својине земље у транзицији мора-
ле су да ускладе своју теорију и праксу са тенденцијом да се са цент-
рално планиране (државне) економије прешло на тржишну економију. 
Тзв. „социјалистички систем ауторског права“, морао је да прати дра-
матичне политичке промене у друштву и да својом реформом одговори 

20 За све време трајања неког права индустријске својине, под условима прописаним 
законом, Завод може да огласи ништавим свако своје решење о признању конкрет-
ног права индустријске својине, ако утврди да у моменту доношења решења нису 
били испуњени услови за признање права.
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на међународне стандарде и законе слободне тржишне утакмице. Одли-
ке ранијег система биле су између осталог и негирање одређених права 
продуцентима и запосленима као ауторима; често ригидни монистич-
ки принцип комплетне неотуђивости права; (пре)регулисање уговора 
о ауторском праву и посебно према систему колективног остваривања 
ауторског и сродних права (хипер-регулисање, хипер-централизовање 
и хипер-учешће државе у контроли система колективне заштите); од-
суство адекватних механизама за спровођење права, и борбу против 
пиратерије.21

Почетни кораци транзиционих земаља били су: увођење појача-
них кривичних санкција; увођење института привремене мере и других 
мера и поступака за обезбеђење доказа; регулација улоге царинских ор-
гана на граници; активно учешће овлашћених органа и тела у процесу 
спровођење права (тужилаштво, полиција и др.), а све то уз конзистен-
тну примену релевантних норми. Активни „пратилац“ транзиције био 
је и развој система заштите права интелектуалне својине а посебно ау-
торског и сродних права (у корак са дигиталним технологијама, интер-
нетом, интерактивним приступом делима и др.).22

Sine qua non услови поставјени земљама у транзицији били су:
– усвајање минималних стандарада заштите из Римске конвен-

ције;
– Споразума TRIPS;
– Уговора WIPO WPPT;
– Уговора WIPO WCT;
– EU Acquis;
– израда новог хармонизованог законодавства;
– едукација и обука управне и извршне власти.
Изразита актуелност сродних права, са обзиром на материјалне 

ефекте које остварују тзв. „индустрије забаве и информатике“, најбоља 
је практична потврда актуелности Споразума о трговинским аспекти-
ма права интелектуалне својине – TRIPS.23 Актуелност проблематике, 
резултирала је у доношењу Закона СРЈ о потврђивању WIPO Уговора 

21 Michaly Ficsor, Ауторско право, Интернет и земље у транзицији (Copyright, Th e 
Internet and Transition Countries), Цавтат, 2001, стр. 3.

22 1970–1980-их година, велики број важних нових технологија развио се и нашао 
своје место у потрошачком друштву (репрографија, видеотехнологија, компакт 
диск, сателитско емитовање, кабловска дифузија, компјутерски програми, елект-
ронске базе података, дела настала радом рачунара – computer generated works). 

23 Споразум о трговинским аспектима права интелектуалне својине (GATT – Trade 
Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS), 1994.
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о ауторском праву,24 односно WIPO Уговора о интерпретацијама и фо-
нограмима,25 усвојених крајем 2002. године, а инструменти ратифика-
ције депоновани су Генералном директору WIPO-а, у првом кварталу 
2003. године.

IV Међународни уговори, конвенције, аранжмани,
протоколи и директиве Европске уније – хармонизација 

прописа о инелектуалној својини Србије као део
иреверзибилног процеса евроинтеграција

Наведени међународни уговори којима је Србија приступила26 
условиће и већ су условили, нова законска решења у контексту даљег 
иновирања посебног закона о ауторском и сродним правима, односно 
свих lex specialis прописа интелектуалне својине.

EU Acquis, имају за циљ пре свега, јединствено тржиште, слободан 
проток роба и услуга и спречавање нелојалне конкуренције; потребу да 
се превазиђу разлике између националних права земаља чланица Уније; 
висок степен заштите ауторских и сродних права (хармонизација про-
писа у оквиру ЕУ и стимулација стваралаштва); стварање добрих пос-

24 Уговор о ауторском праву (WIPO Copyright Treaty), WIPO, Женева, 1996.
25 Уговор о интерпретацијама и фонограмима (WIPO Performances and Phonograms 

Treaty), WIPO, Женевa, 1996.
26 Уговори, конвенције и протоколи којима је Србија приступила, администрира не-

колико међународних организација, између осталих Светска организација за инте-
лектуалну својину (WIPO), Европска патентна организација (EPO), Организација 
УН за образовање, науку и културу (UNESCO), и друге. Међународне обавезе везане 
за поштовање права интелектуалне својине преузете су из: Berne Convention, Brus-
sels Convention, Film Register Treaty, Madrid Agreement (Indications of Source), Nairobi 
Treaty, Paris Convention, Patent Law Treaty, Phonograms Convention, Rome Convention, 
Singapore Treaty on the Law of Trademarks, Trademark Law Treaty, Washington Treaty, 
WCT, WPPT, Budapest Treaty, Hague Agreement, Lisbon Agreement, Madrid Agreement 
(Marks), Madrid Protocol, PCT, Locarno Agreement, Nice Agreement, Strasbourg Agree-
ment, Vienna Agreement (администрира их WIPO), Convention on the Protection and 
Promotion of the Diversity of Cultural Expressions, Universal Declaration on Cultural Di-
versity, Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore, Multilat-
eral Convention for the Avoidance of Double Taxation of Copyright Royalties, with model 
bilateral agreement and additional Protocol, Recommendation on the Legal Protection of 
Translators and Translations and the Practical Means to improve the Status of Translators, 
Declaration of Guiding Principles on the Use of Satellite Broadcasting for the Free Flow 
of Information, Th e Spread of Education and Greater Cultural Exchange, Declaration of 
Guiding Principles on the Use of Satellite Broadcasting for the Free Flow of Information, 
the Spread of Education and Greater Cultural Exchange, Convention for the Protection of 
Producers of Phonograms against Unauthorized Duplication of their Phonograms,Universal 
Copyright Convention as revised at Paris on 24 July 1971 (администрира их UNESCO), 
European Patent Convention (администрира их EPO) и др.
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ловних обичаја у домену коришћења дела средствима нових дигитал-
них технологија (марта 2000. године, ЕУ је званично прихватила WIPO 
WCT, WIPO WPPT уговоре, као део Acquis); смањење повећаног степена 
кривотворења и пиратерије у области права интелектуалне својине, са 
економским и социјалним последицама (смањење профита, измакла до-
бит, повреда репутације, смањење броја запослених итд.).

На пример, Закон о ауторском и сродним правима Србије, инкор-
порисао је највећи део одредби и решења из директива ЕУ,27 а посеб-
но: Директивом о праву на давање у закуп и на послугу и о одређеним 
правима у вези са ауторским правом у области интелектуалне својине 
(92/100) = Директива о закупу и послузи;28 Директивом о хармониза-
цији рока трајања заштите у ауторском праву и одређеним сродним 
правима (93/98) = Директива о року трајања права;29 Директивом о 
координацији одређених правила у вези са ауторским правом и срод-
ним правима примењених на сателитско емитовање и кабловско рее-
митовање (93/83) = Директива о сателитском емитовању и кабловском 
реемитовању;30 Директивом о хармонизацији одређених аспеката ау-
торског права и сродних права у информатичком друштву (2001/29) = 
Директива о информатичком друштву;31 као и Директива о спровођењу 
права интелектуалне својине.32

Недвосмислено је да се увођењем најновијих међународних ре-
шења у правни систем Србије, одговара на битне захтеве међу којима 
су: даља и потпуна хармонизација прописа Србије из области права 
интелектуалне својине са међународним уговорима и конвенцијама 
у овој области; даље и свеобухватно препознавање значаја ауторског 
и сродних права; коначно уважавање материјалних ефеката за еконо-
мију једне државе; отварање малих и средњих специјализованих пре-

27 Директиве Европске уније (EU Acquis).
28 Директива о закупу и послузи (Directive on rental right and lending right and on certain 

rights related to copyright in the fi eld of intellectual property (EC 92/100) = Directive on 
rental and lending).

29 Директива о роковима трајања права (Directive on harmonising the term of protection 
of copyright and certain related rights (EC 93/98) = Directive on term of protection).

30 Директива о сателитском емитовању и кабловском реемитовању (Directive on co-
ordination of certain rules concerning copyright and rights related to copyright applicable 
to satellite broadcasting and cable retransmission (EC 93/83) = Directive on satellite broad-
casting and cable retransmission).

31 Директива о информатичком друштву (Directive on the harmonisation of certain as-
pects of copyright and related rights in the information society (EC 2001/29) = Directive on 
information society).

32 Директива о спровођењу права интелектуалне својине (Enforcement Directive, EC 
2004/48).
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дузећа и мерљивих ефеката од експлоатације и даљег уступања права 
коришћења.

V Промет ауторских права и права интелектуалне својине

Не постоји „стандардни“ модел у контексту лиценцирања ауторс-
ког односно неког од сродних права, али генерално су прихваћени при-
нципи лиценцног уговора као inter vivos и inter partes уступања права 
коришћења, односно преноса ових апсолутних права.33

У принципу, носилац права може своје право да експлоатише на 
два начина: било личном експлоатацијом34 или третирајући своје право 
као део имовине, давањем лиценце трећим лицима, или преносом свог 
права на друге, у контексту материјалне компоненте права.

Лиценцни уговор у домену интелектуалне својине јесте дозвола од 
стране носиоца права другом лицу или правном субјекту, да спроводи 
радње коришћења дела, на договореној територији или територији на 
којој право важи, на основу једног или више искључивих права којима 
давалац права на коришћење располаже. Писменог је облика, и често 
садржи услове под којима се лиценца даје а односе се на чинидбе или 
нечињење примаоца лиценце у односу на предмет лиценце.35

Облик потпуног исцрпљења јесте пренос права другом лицу на 
које се преноси пуно власништво права.36 Пренос права јесте правни 
посао којим се врши комерцијални трансфер или прибавља техноло-
гија. Тим путем се врши трансфер права са носиоца екслузивних права 
на интелектуалну својину на прибавиоца тих права, њихова куповина 
од стране појединца или правног лица. Носилац права преноси како 
право на дозволу/забрану одређених облика коришћења предмета пра-
ва, првенствено ауторским правом. То јесте пренос права својине, и ако 
се преносе сва права, лице које иста добија постаје искључиви носилац 
предметног права.37

33 Закон о ауторском и сродним правима (Службени лист СЦГ, бр. 61/2004), члан 58 
и Закон о облигационим односима (Службени лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 57/89 и 
Службени лист СРЈ, бр. 31/93), чл. 686 до 707.

34 Индивидуално, или овлашћењем трећег физичког односно правног лица.
35 Уговор know-how, је начин преноса технологије и посебних знања из области 

технологије. Може бити део или сепарат лиценсног писменог уговора (односи се 
готово искључиво на индустријску својину, али све више обухвата продуцентске/
јавно емитовање, и уговоре о софтвер услугама).

36 Практично, уступање права јесте слично продаји, док је давање лиценце слично 
давању у закуп (у питању је трансфер мањи од преноса власништва).

37 Закон о ауторском и сродним правима (Службени лист СЦГ, бр. 61/2004), члан 59.
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Наш закон полази од концепције располагања имовинским пра-
вима на нематеријалним добрима која познаје лиценцу (као конститу-
тивни облик преноса права), и цесију (као транслативни облик преноса 
права), па се за давање лиценце користи термин „уступање права“ а за 
цесију се користи термин „пренос права“. Имовинскоправна овлашћења 
може уступати свако ко је носилац ауторског права, а чином уступања, 
право остаје код онога ко га је уступио, али се из тог права изводи ново 
право (са истим предметом) и конституише у личности стицаоца.38

Лиценца може бити искључива односно неискључива, а код пре-
носа и искључиве лиценце тражи се писмени и потписани уговор носи-
оца права.39 Оба вида преноса могу укључивати плаћање накнада али 
су исте више својствене уговору о лиценци. Друга разлика односи се на 
чињеницу да само власник права има право да уложи тужбе док само 
код искључиве лиценце исти се може придружити носиоцу права у туж-
беном захтеву, односно имати право да врши измене дела. Власник пра-
ва интелектуалне својине као давалац лиценце даје одобрење (лиценцу) 
за експлоатацију свог права, а лице које прима одобрење (стицалац ли-
ценце) је обавезно да плати накнаду. Према општем правном принципу, 
ваљано закључен уговор је обавезујући за уговорне стране, и уговорне 
стране су обавезне да извршавају своје обавезе у складу са принципом 
добре вере и добрих пословних обичаја.

Опште одредбе лиценцног уговора служе углавном за идентифи-
кацију циља и основних услова уговора, па тако одредбе о предмету 
идентификују права интелектуалне својине која се лиценцирају, главна 
обавеза даваоца лиценце је да изда лиценцу на своје право (само пра-
во остаје у власништву носиоца права), обавеза стицаоца лиценце је да 
плати накнаду или други облик надокнаде даваоцу лиценце.40 Рок екс-
плоатације из уговора о лиценци зависи од права интелектуалне своји-
не које је лиценцирано за максимални период свог трајања.

Нове технологије као што је компјутерски софтвер и интернет, 
веома су битно утицале на формацију савремених лиценцних уговора 
у овом сегменту права интелектуалне својине.41 Већина интерактивних 

38 Слободан Марковић, Образложење ЗАСП-a из 2004, стр. 15.
39 Детенција примерка ауторског дела не подразумева ауторско право на њему.
40 Royalty може имати облик једног плаћања, или периодичних, оброчних плаћања 

која су фиксирана или заснована на одређеним критеријумима, као што су обим 
продаје производа, проценат вредности, итд. 

41 Нпр. већина софтверских компанија као носилац права на софтверу као литерар-
ном делу, избегава продају копија својих програма, већ уводе систем лиценцног 
коришћења датог програма односно програмског пакета.
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интернет web страница (презентационих страница) и провајдера при-
ступа мрежи, врше лиценцирање како улаза тако и приступа овим стра-
ницама и њиховом интерактивном коришћењу.42

За разлику од лиценце права (постојећих или будући дела), пре-
нос права подразумева неповратни трансфер права у целини или делом 
својине ауторског дела на стицаоца.

Иницијална специфичност обавезних делова ове врсте уговора:
– Предмет лиценце – искључиво је одређен обимом и врстом 

права даваоца лиценце али и пословним интересима стицаоца 
лиценце права који су првенствено економског карактера;

– Територија уговора о лиценци права коришћења – имајући у 
виду да су права интелектуалне својине, територијална права. 
Међутим, билатерални и мултилатерални међународни угово-
ри и конвенције дају могућност примене одређених стандара-
да у остваривању ауторскоправне и сродноправне заштите у 
земљама потписницама истих;43

– Ексклузивност уговора о лиценци – имајући у виду доминантно 
економски аспект ове врсте уговора, који за крајњи и оптимал-
ни циљ има да се пренето право коришћења претвори у легал-
ни монопол, који ће омогућити бенефицијару уговора да исти 
остварује на тржишту без конкуренције других у предмету ко-
ришћења датог уговора;

– Рок трајања лиценцног уговора – једноставно не може бити 
дужи од дужине трајања ауторског односног сродног права које 
је предмет лиценце уговора;

– Накнада из лиценцног уговора и начини плаћања;
– Обавезе уговорних страна везане за добре пословне обичаје и 

уговорну праксу – јесу једностране обавезе (на страни корис-
ника лиценце) или обостране обавезе уговорних страна које се 
односе на маркетинг предмета лиценце, промоцију и продају 
предмета лиценце права;

42 С тим у складу софтверске компаније често нуде тзв. „виртуални“ лиценцни уго-
вор, којим лиценцирају услове продаје својих услуга или производа и то путем 
неколико типова савремених лиценци: Shrink–Wrap корисник приступа по основу 
инсталационе дискете; Click–Wrap корисник приступа притиском на икону прили-
ком инсталације; Browse–Wrap корисник приступа посредством интернет претра-
живања назначене странице.

43 Давалац лиценце поставља услове по којима ће корисник лиценце имати право 
коришћења његове интелектуале својине у било којој страној јурисдикцији у којој 
давалац лиценце има признато право на делу које је предмет лиценцног уговора. 
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– Престанак уговора – случајеви повреде и непоштовања угово-
ра, уговорених стандарада али и случајеве престанка важења 
уговора истеком уговореног рока;44

– Обавештење о ауторском/сродном праву – уколико је исто 
предмет лиценце;45

– Тајност одредби лиценцног уговора – односи се у највећој мери 
на случајеве првог објављивања дела, првог пуштања дела у 
„етар“, и сл. Тада лиценцни уговор може имати клаузулу о по-
верљивости истог до тренутка када предмет уговора не постане 
доступан јавности;

– Одредбе о чувању предмета уговора од стране трећег лица;46

– Одредбе везане за солвентност уговорних страна, правним след-
беницима, изменама уговора, истеку уговора, ауторском праву 
као залог осигурање позајмице и др.

Посебне напомене везане су за уговорно уступање тзв. електронс-
ких права, односно свих оних облика коришћења ауторских дела и/или 
предмета сродних права у дигиталној форми.

VI Пословно право – ефекти промета интелектуалне својине

Међународна алијанса за права интелектуалне својине47 још је у 
свом извештају за 2000. годину, навела је да су у САД индустрије ау-
торског права биле испред производње хемикалија, моторних возила, 
летилица, пољопривредних производа и електронских компонентни и 
уређаја (5,24% друштвеног производа ове високо развијене земље).48

44 Self–eff ecting contract termination, односно када предмет лиценце падне у јавни до-
мен.

45 Copyright Notice, није обавезан елемент уговора са аспекта одредби Бернске 
конвенције за заштиту књижевних и уметничких дела, али јесте део добрих 
пословних обичаја.

46 Escrow Provision, постоји кад је предмет уговора везан за постојање и ескплоатацију 
физичке копије дела као предмета уговора. Тада, тзв. мастер копија дела (филм, му-
зика, софтвер, ртв програм и др.) која је једина погодна за репродукцију и пласман 
у смислу отиска са највишим техничким стандардима и стандардима квалитета, 
често се путем ове уговорне одредбе похрањује код специјализованих агенција до 
постизања договора о условима лиценцног уговора.

47 IIPA, Међународна алијанса за очувања интелектуале својине (International 
Intellectual Property Alliance, USA), основана 1984. године, и чине је 6 трговинских 
асоцијација које прдстављају 1.300 компанија из САД које се баве индустријом ау-
торског права. Доступно на: http//www.IIPA.org.

48 У 2001. години, вредност глобалног музичког тржишта износила је око 34 милијар-
ди USD, од чега 5 мултинационалних компанија располажу са 80% права на овом 
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На основу мерљивих показатеља, у глобалним тржишним разме-
рама, 50% оствареног профита правних лица, остварује се прометом 
производа и услуга који нису ни постојали пре 5 или три године.49 Тако 
је на пример у вредновању једног правног лица, проценат учешћа инте-
лектуалног капитала све изразитији, па компанија Microsoft , представља 
95% своје тржишне вредности у вредности свог интелектуалног капита-
ла (софтвер).50

У испитивањима тржишта у 1979. години, нематеријална добра51 
чинила су 20% укупног обима и вредности правног лица – док је у 1997. 
години однос нематеријалних добара у односу на материјална добра 
предузећа, 73% према 27% у корист нематеријалних вредности.52

VII Закључак

Поглавље о поштовању услова везаних за хармонизацију права 
Србије са правом Европске уније у домену интелектуалне својине, једно 
је од битних и одвојених поглавља у сету преговарања о приступању 
Србије Европској унији, односно приступању Србије Светској трго-
винској организацији, где се као полазни услов вреднује имплемента-
ција Споразума TRIPS у национално законодавство земље кандидата за 
чланство.

Са друге стране, преузимање међународних правних стандар-
да па и обавеза у области интелектуалне својине, сврставају Србију и 
њене привредне субјекте на листу оних земаља и компанија са којима 
је безбедно пословно сарађивати и где су гарантовани минимуми међу-
народно договорених правних стандарда везаних за поштовање права 
интелектуалне својине, па самим тим и гаранција правне сигурности и 
извесности у пословању и улагању.

реперотару. Intellectual Property Alliance (IIPA), IIPA Report by Stephen Siwek, Econo-
mists Incorporated, Copyright Industries in the U.S.

49 A. Wurzer, Развој пословања правима интелектуалне својине (IP business Develop-
ment), STI-IPM, Munich, 2005, стр. 4.

50 A. Wurzer, нав. дело, стр. 9.
51 Intangible assets.
52 A. Wurzer, нав. дело, стр. 10.
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INTELLECTUAL PROPERTY AND SERBIAN LAW 
HARMONIZATION WITH EU LAW

Summary

Intellectual property grants to the related rightholder exclusive rights and 
discretion decision regarding the use of their IP from third persons. IP gives to 
the rightholder the possibility of control and monitoring of their works destiny, 
regardless the fact that IP right is a balance between individual interest and 
need for the free access to the work from the brother community. IP rights are 
basically territorial rights limited in their terms of protection, and fi nally fails to 
the public domain. Finally, rights are licensed for use by third persons in accord-
ance with the national laws and international conventions in this particular 
legal fi eld.

Acceptance of the international legal standards and obligations in the 
fi eld of IP rights protection, make Serbia and domestic legal enterprises desir-
able country for the safe investments and business, having in mind granting of 
the minimum of internationаly negotiated legal standards related to the protec-
tion of the intellectual property rights.

Key words: intellectual property, industrial property, copyright and related 
rights, EU Acquis, international agreements, conventions, 
arangements, protocoles, licensing agreements, intangible – 
intellectual capital.
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мр Соња СПАСОЈЕВИЋ
асистент Правног факултета Универзитета у Крагујевцу

КВАР ИЛИ ПРОМЕНА СТАЊА ЖИГОМ
ОЗНАЧЕНЕ РОБЕ ПОСЛЕ ЊЕНОГ ПРВОГ 

СТАВЉАЊА У ПРОМЕТ

Резиме

У центру права жига стоји жиг. Жиг је субјективно право индус-
тријске својине које за предмет заштите има ознаку којом титулар 
жига обележава своје производе или услуге у привредном промету у циљу 
њиховог разликовања од исте или сличне робе или услуге другог субјек-
та. Титулар жига је овлашћен да забрани трећим лицима да користе 
његову регистровану ознаку. Међутим, власник комада жигом означене 
робе, коју је титулар жига или његов правни следбеник први пут ставио 
у промет сме даље да тај комад робе ставља у промет, а да не повреди 
жиг. Другим речима, овлашћења титулара жига се у смислу чл. 36 За-
кона о жиговима „исцрпљују“, „троше“ односно „конзумирају“. Ово та-
козвано начело исцрпљења права важи за сва права индустријске својине 
и ауторско право. У предстојећем раду бавићемо се изузецима од начела 
исцрпљења права жига, тачније питањима квара и промене стања робе 
после њеног првог стављања у промет.

Кључне речи: жиг, исцрпљење права, изузеци од исцрпљења.
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I Увод

У свим земљама дејство жига се састоји у одређеној заштити знака 
и робе на коју се знак односи. Заштита се остварује тако што је само ти-
тулар жига овлашћен да предузима неке радње у вези са жигом. Закони 
о жиговима често ближе прецизирају које су то радње искоришћавања 
жига, чиме се, другим речима, одређује садржина жига.

Жиг је искључиво субјективно право имовинског карактера које 
овлашћује титулара да користи заштићену ознаку у циљу разликовања 
сопствене робе или услуге од исте или сличне робе или услуге другог 
субјекта, односно да забрани другима да то чине. Конкретно, радње ко-
ришћења жига које чине садржину жига су следеће:

а) стављање заштићеног знака на робу или на њено паковање;
б) понуда робе, њено стављање у промет или складиштење у те 

сврхе, или обављање услуга под заштићеним знаком;
в) увоз или извоз робе под заштићеним знаком;
г) коришћење заштићеног знака у пословној документацији или у 

реклами.
Радње коришћења жига, које чине садржину жига, таксативно су 

набројане у Закону о жиговима.1 Важећи Закон је проширио листу ис-
кључивих овлашћења која чине садржину жига, чиме је побољшана по-
зиција титулара жига у односу на раније право.

II Исцрпљење права жига

Титулар жига је једино овлашћен на стављање у промет робе обе-
лежене заштићеном ознаком, односно да другоме дозволи или забрани 
да то чини. Последица стављања у промет робе обележене заштићеном 
ознаком од стране титулара жига или лица које је он овластио је исцр-
пљење права. Одредбом чл. 36 Закона о жиговима институт исцрпљења 
права жига први пут је нормиран у нашем праву жига. Овај институт 
је постојао и у ранијем праву, али само као производ правне теорије и 
судске праксе. У садашњем праву исцрпљење наступа по сили закона.

Институт исцрпљења права жига значи да нови власник произ-
вода који је вољом титулара жига или његовог правног следбеника обе-
лежен заштићеном ознаком и стављен у промет сме исти даље нуди-
ти, стављати у промет и употребљавати без обавезе да за вршење ових 
радњи прибави овлашћење титулара жига, односно његовог правног 
следбеника. Исцрпљење делује смо у односу на конкретне комаде про-

1 Закон о жиговима (Службени лист Србије и Црне Горе, бр. 61/04), чл. 33.
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извода који су вољом титулара жига или његовог правног следбеника 
трајно отуђени, тј. променили власника. У пракси, исцрпљење права 
жига најчешће наступа на основу продаје производа. Исцрпљење права 
наступа и када својина на производу прелази на другог путем уговора о 
поклону. Са друге стране, исцрпљење не наступа у случајевима закупа, 
лизинга, давања производа на послугу и слично, пошто у овим случаје-
вима недостаје трајно отуђење производа. Исцрпљење, такође, делује 
само ако је титулар жига или његов правни следбеник пренео својину 
на примерцима производа који су означени заштићеном ознаком. Дру-
гим речима, исцрпљење права жига не настаје на основу преноса своји-
не од стране лица које није титулар жига или нема овлашћење титулара 
жига за то.

У вези са овим институтом поставља се значајно питање да ли до 
исцрпљења права долази само у држави на чијој територији су произво-
ди (вољом титулара жига или његовог правног следбеника) стављени у 
промет (тзв. национално исцрпљење), или је овом радњом право жига 
истовремено исцрпљено и на територији других држава (тзв. међуна-
родно исцрпљење). У случају националног исцрпљења титулар жига, 
односно његов правни следбеник, је овлашћен да забрани увоз произ-
вода који су легално први пут пуштени у промет било где у иностранс-
тву ван државе важења права. У случају, пак, међународног исцрпљења, 
титулар жига, односно његов правни следбеник нема правни основ да 
забрани такав увоз.

Закон о жиговима, не само што први пут прописује институт 
исцрпљења права жига, него се изричито опредељује за тзв. принцип 
међународног исцрпљења.2 То значи да титулар жига не може да забра-
ни трећем лицу да у Србију увезе робу обележену заштићеном ознаком, 
коју је он или његов правни следбеник ставио у промет било где у инос-
транству. Дејство међународног исцрпљења независно је од тога што 
титулар жига не ужива одговарајућу заштиту у земљи порекла робе.

Као што је речено, суштински услов за наступање исцрпљења 
права жига у одређеној држави је да је до трајног отуђења робе обеле-
жене заштићеном ознаком дошло вољом титулара жига или лица које је 
он овластио за то. Овлашћење на стављање у промет производа који су 
обележени заштићеном ознаком у пракси се најчешће уступа путем уго-
вора о лиценци, и оно може бити ограничено временски и територијал-
но. Могућност територијалног ограничења је од суштинског значаја за 
разумевање института исцрпљења права жига. Наиме, ако титулар жига 
уступи другоме овлашћење на стављање робе у промет без територијал-
них ограничења, исцрпљење наступа за цели свет, без обзира у којој 

2 Закон о жиговима, чл. 36.
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држави је роба први пут стављена у промет од стране овлашћеног лица. 
Ако, пак, титулар жига уступи другоме овлашћење на стављање робе у 
промет са територијалним ограничењима, нпр. за државе X, Y и Z, онда 
исцрпљење права наступа само за ове три државе, без обзира у којој од 
њих је роба први пут стављена у промет. То даље значи да исцрпљење 
не наступа ни у једној од ових држава, ако је роба први пут стављена 
у промет ван њихове територије. Наиме, у овом случају није испуњен 
услов да је роба стављена у промет уз сагласност титулара жига.

Исцрпљење права везује се за чин стављања у промет робе која је 
обележена заштићеном ознаком. Последица првог овлашћеног стављања 
у промет обележене робе није само исцрпљење тзв. права даље продаје 
конкретног примерка производа у погледу ког је наступило исцрпљење. 
Исцрпљују се и друга овлашћења која чине садржину субјективног пра-
ва жига, осим овлашћења на стављање заштићеног знака на робу или 
на њено паковање. Наиме, интенција законодавца није била да начелом 
исцрпљења обухвати и овлашћење на обележавање робе. У прилог овом 
мишљењу најбоље говори веза између ст. 1 и 2 чл. 36 Закона. Телеолош-
ким тумачењем ова два става у погледу овлашћења титулара жига која 
су обухваћена начелом исцрпљења, долази се до закључка да је законо-
давац имао у виду само употребу жига у вези са даљом продајом робе, 
која свакако није повезана са њеним активним обележавањем. Синтаг-
ма из чл. 36 ст. 2 Закона, „да се супротстави даљем стављању у промет 
жигом означене робе“, телеолошки редукује дословни текст чл. 36 ст. 1 
Закона. Прво или поновно обележавање означене или неозначене робе 
после њеног првог законског стављања у промет увек је повреда жига. 
Титулар жига се, дакле, увек, без изузетка може позвати на своје искљу-
чиво овлашћење на обележавање робе.

Наравно, постоје ситуације када је могуће говорити о прећутном 
овлашћењу титулара жига да се оригинални производ поново обележи 
заштићеним знаком, нпр. када се већ стављени жиг случајно одвоји од 
паковања робе, услед чега роба није претрпела никакву промену.3

Искључиво право титулара жига исцрпљује се са првим овлашће-
ним стављањем у промет робе означене жигом. Дејство исцрпљења, 
ипак, није апсолутно. Наиме, исцрпљење не делује у случају постојања 
оправданог разлога титулара жига да се супротстави даљем стављању у 
промет жигом означене робе, посебно ако је дошло до квара или друге 
битне промене стања робе после њеног првог стављања у промет.4 Реч 
је о изузецима од начела исцрпљења.

3 Helmut Wölfel, Rechtsfolgen von Markenverletzungen und Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Markenpiraterie, Мünchen, 1990, стр. 8.

4 Закон о жиговима, чл. 36, ст. 2.
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III Промена стања робе после њеног стављања у промет

Према изложеном правилу титулар жига, односно његов прав-
ни следбеник, чином вољног стављања у промет примерка жигом оз-
наченог производа „троши“ искључива овлашћења која чине садржину 
жига, осим овлашћења на обележавање робе. Титулар жига, у начелу, 
нема право да забрани даљу продају једном законски у промет већ 
стављене оригиналне робе под његовим знаком. Право жига не даје ти-
тулару монопол продаје, који би му омогућио утицај на роби на свим тр-
говинским ступњевима после њене прве продаје. Производи „дугог века“, 
као на пример аутомобили и машине се у случају квара или оштећења не 
бацају, него се поправљају или прерађују. Ипак, дејство исцрпљења није 
апсолутно. Под одређеним околностима, титулар жига има могућност да 
контролише промет означене робе после њеног првог стављања у промет. 
Наиме, према чл. 36 ст. 2 Закона титулар жига има право да се, у слу-
чају постојања оправданог разлога, супротстави даљем стављању у про-
мет жигом означене робе, посебно ако је дошло до квара или друге битне 
промене стања робе после њеног првог стављања у промет. Захваљујући 
такозваним изузецима од начела исцрпљења у нашем праву жига по први 
пут је, на основу изричитог законског правила, проширена заштита титу-
лара жига и на случајеве промене означене робе после њеног законског 
стављања у промет. Систематски то није учињено у оквиру права обеле-
жавања, него с правом као изузетак од начела исцрпљења.5

Наиме, поједини писци су у ранијем праву промену обележене 
робе после њеног законског стављања у промет квалификовали као 
њено поновно обележавање. Овом мишљењу супротставља се, пре све-
га, законска дефиниција обележавања у смислу активног, непосредног 
обележавања. Такође, у праву индустријске својине важи принцип те-
риторијалности, који између осталог значи да је повреда права могућа 
само радњама предузетим на територији важења права. Другим речи-
ма, ако претпоставимо да су понуда, стављање у промет и оглашавање 
означене робе предузети на територији важења права, а не и промена 
стања робе, онда би титулар жига остао без заштите, ако би се накнад-
на промена робе ценила као њено ново обележавање.6 Продаја накнад-
но промењене робе није ново обележавање, већ њено ново стављање у 
промет у смислу чл. 33 ст. 2 тачка 2 Закона. Право титулара жига да се 
супротстави промени оригиналне робе после њеног законског стављања 
у промет ограничено је, дакле, на забрану понуде, стављања у промет 

5 Birgit Schultz, Die relevante Benutzungshandlung im deutschen Markenrecht, Frankfurt 
am Main, 1997, стр. 122.

6 B. Schultz, нав. дело, стр. 103.
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или оглашавања тако промењене робе.7 Титулар жига се, наравно, може 
супротставити промени робе извршеној од стране било ког трећег лица, 
а не само оној која је извршена од стране лица које је робу непосредно 
прибавило од њега.

Из онога што је напред речено видимо да законска заштита ти-
тулара жига после њеног законског стављања у промет једино долази у 
обзир преко „оправданих разлога“ у смислу чл. 36 ст. 2 Закона. Трену-
так наступања чл. 36 ст. 2 Закона је варијабилан. Другим речима, овла-
шћења титулара жига после првог законског стављања у промет ориги-
налне робе исцрпљују се за одређено време. Она, пак, „оживљавају“ са 
променом или кварењем робе.

У Закону је у чл. 36 ст. 2 као пример за оправдани разлог, да се у 
смислу права жига забрани даља продаја робе, изричито наведено ква-
рење или промена стања робе после њеног стављања у промет. Ratio legis 
овог правила треба, дакле, тражити у функцији квалитета као и у реклам-
ној функцији жига.8 Ове функције обезбеђују осигурање квалитета робе 
који је одредио титулар жига, са циљем да купац робу добије у оригинал-
ном стању, као и заштиту и побољшање рекламне снаге његовог жига.9

Из чл. 36 ст. 2 Закона произлази да титулар жига, у начелу, има ис-
кључиво право да одреди квалитет оригиналне означене робе, односно 
право да жељени квалитет робе остане непромењен на свим ступњеви-
ма продаје робе.10 Ово индивидуално право осигурања квалитета подра-
зумева, дакле, право на непромењен добар или лош квалитет оригинал-
не робе.11 Због тога морају и квалитативно неутралне промене стања 
робе, побољшања, оплемењивања и украшавања робе да подпадну под 
искључиво право титулара жига. Титулар жига се може борити против 
промена било које врсте. Довољно је да се у очима промета особеност 
робе значајно мења.12

Као једно од објашњења оправданости изузетака од начела исцр-
пљења поједини писци наводе да би неовлашћена промена робе после 
њеног законског стављања у промет услед остављања жига титулару на-
носила знатну штету. Наиме, промену робе после њеног стављања у про-
мет титулар жига из техничких разлога не може да контролише.13 Пот-
рошачки кругови би, пак, на основу жига титулара погрешно сматрали 

7 B. Schultz, нав. дело.
8 Rolf Sack, „Ausnahmen vom markenrechtlichen Erschöpfungsgrundsatz im еuropäischen 

Recht“, Europäishces Wirtschaft s– und Steuerrecht, 1994, стр. 333.
9 R. Sack, нав. чланак. 
10 B. Schultz, нав. дело, стр. 123.
11 B. Schultz, нав. дело.
12 R. Sack, нав. чланак, стр. 333.
13 H. Wölfel, нав. дело, стр. 9.
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да знатно промењена понуђена роба потиче из погона титулара жига и 
на томе би градили представу о (не)промењеном квалитету и особина-
ма робе. Чак и напомена трећег лица на самој роби, да промена робе не 
потиче од титулара, него од другог лица, не може утицати на право титу-
лара жига да се супротстави знатним утицајима на роби. Додуше, у том 
случају се не вређају интереси титулара жига за заштитом. Ипак, Закон не 
прави разлику између „декларисане“ и „недекларисане“ промене.14 Наро-
чите поправке, префарбавања текстила или оплемењивање робе, примера 
ради, могу водити знатној промени робе, за коју се не може очекивати 
одговорност од стране титулара жига. Титулар жига, у начелу, треба да 
одговара само за робу у стању у коме је он или његов правни следбеник 
ставиo у промет, као и за промену која је извршена уз његову сагласност. 
Не може се очекивати од титулара жига да гарантује за промену која је 
накнадно извршена без његовог надзора, а коју он ни у једном тренутку 
није хтео да предузме. Он треба, у начелу, да одговара само за робу, у 
стању у коме је он обележио и ставио у промет. Из позиције титулара 
жига ово значи једну обимну заштиту против знатних промена робе и 
тиме практично право на „цементирање“ постојећих значајних особина 
робе. Из позиције потрошача ово, пак, значи превентивну заштиту од не-
овлашћених утицаја на роби на ранијим ступњевима њене продаје, а који 
дирају или могу дирати у њено оригинално стање.15

Ипак, нема свака промена робе штетно дејство на функцију ква-
литета и рекламну функцију жига. Одлучујуће је увек да се, као пос-
ледица промене робе, у очима промета знатно мења њена особеност.16 
Без значаја је, да ли је жиг за време промене остављен на роби или је 
најпре уклоњен и после промене робе поново враћен.17 Немачка суд-
ска пракса је сматрала да се особеност робе знатно мења онда када се 
промењена роба не може више сматрати идентичном са првобитном,18 
односно онда када се услед промене изгледа оригиналне робе, недоз-
вољено утиче на њене привредне особине.19 Када ће се то конкретно 
десити, зависи од околности појединог случаја.20 Критеријуми који би 

14 R. Sack, „Die Erschöpfung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten nach 
europäischem Recht“, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, бр. 3/1999, стр. 207.

15 R. Sack, „Ausnahmen vom markenrechtlichen Erschöpfungsgrundsatz im europäischen 
Recht“, стр. 333.

16 Marck Stuckel, Die Integrität von Marke, Ware und Werpackung, München, 1990, стр. 
141; H. Wölfel, нав. дело, стр. 10.

17 Oberlandesgericht (OLG) Köln, одлука „Nachträgliche Jeans-Bleichung“, Gewerblicher 
Rechtsschutz und Urheberrecht, 1991, стр. 51.

18 Наведено према: B. Schultz, нав. дело, стр. 98.
19 B. Schultz, нав. дело, стр. 102.
20 R. Sack, „Die Erschöpfung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten nach euro-

päischem Recht“, стр. 207; M. Stuckel, нав. дело, стр. 141; H. Wölfel, нав. дело, стр. 10.
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могли да помогну у оцени да ли је промена робе значајна у смислу права 
жига су нпр. обим задирања, промена намене робе или принципа фун-
кционисања, евентуално смањење квалитета, значај саставних делова за 
целину, врста и број саставних делова, промена изгледа робе.21 Дакле, 
није сваки утицај на оригиналној роби после њеног првог стављања у 
промет повреда жига. Ово важи нарочито онда када одређени утицај на 
роби објективно не узрокује њено оштећење или се привредне особине 
робе дирају тако мало, да не може бити речи о повреди жига.22 Такође, 
не оцењује се свака протоком времена или употребом узрокована про-
мена као знатна промена стања робе.23

Право жига не сме да служи као средство титулару жига да моно-
полише великим делом промењене или поправљене робе. Судска пракса 
је због тога правила разлику између незнатне (небитне) и знатне (битне) 
промене робе. У прве је убрајала нпр. мање поправке, одржавање робе, 
уобичајену замену дотрајалих и похабаних делова, уклањање транспорт-
них штета и слично.24 Такве незнатне промене су у смислу права жига без 
значаја. Овде би могле да се уврсте још и веће поправке, али под условом 
да се употребе оригинални резервни делови.25 Јер, произвођач оригинал-
них резервних делова њиховим стављањем на располагање несумњиво је, 
са једне стране, признао неопходност већих поправки, а са друге стране, 
конклудентно одобрио промену робе обележене његовим знаком.

Према немачкој судској пракси,26 постоје код замене значајних 
делова разлози који оправдавају изузетке од начела исцрпљења.27 Међу-
тим, према владајућем мишљењу у аустријском праву, „оправдани раз-
лог“ не постоји за случај да је поправка робе препознатљива, односно 
ако се роба прерађује тако да купац у том случају не очекује робу у ори-
гиналном стању.28

21 R. Sack, „Die Erschöpfung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten nach 
europäischem Recht“, стр. 207.

22 B. Schultz, нав. дело, стр. 98.
23 B. Schultz, нав. дело.
24 Karl-Heinz Fezer, Markenrecht, Kommentar, München, 2001, стр. 1148; R. Sack, „Aus-

nahmen vom markenrechtlichen Erschöpfung im Europäischen Recht“, стр. 333 и 334. 
25 B. Schultz, нав. дело, стр. 98; супротно мишљење: R. Sack, Die Erschöpfung von ge-

werblichen Schutzrechten und Urheberrechten nach europäischem Recht, стр. 207.
26 Види нпр: Bundesgerichtshof (BGH), одлука „Herstellerkennzeichen auf Unfallwagen“, 

Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 1990, стр. 678, 679.
27 K. H. Fezer, нав. дело, стр. 1131 и 1148; R. Sack, „Ausnahmen vom markenrechtlichen 

Erschöpfungsgrundsatz im Europäischen Recht“, стр. 333 и 334. 
28 R. Sack, „Die Erschöpfung von gewerblichen Erschöpfungsgrundsatz im europäischen 

Recht“, стр. 207. Следећи „Rolex“ одлуку (BGH, одлука „Rolex“, Wettbewerb in Recht 
und Praxis, 1998, стр. 604), наше мишљење је да ако је роба и после поправке, тј. 
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Важно је нагласити и то да титулар жига не ужива заштиту за ону 
промену оригиналне робе која није предузета у циљу даље продаје робе, 
него за сопствену, приватну употребу. Зато је у смислу права жига реле-
вантна само промена обележене оригиналне робе за послови промет.29

Судска пракса у вези са случајевима промене робе после њеног 
стављања у промет није у посебној мери богата. Ипак, могу се издвојити 
неке интересантне одлуке немачких инстанционих судова. Тако је нпр. 
немачки Савезни суд у својој одлуци „Gefärbte Jeans“ признао право 
титулара жига да забрани како префарбавање, тако и даљу продају 
префарбаног џинса, иако су претпоставке исцрпљења права наступиле, 
пошто је џинс пре извршене промене о којој је реч ставио у промет 
титулар жига, односно његов правни следбеник.30 Промену џинса кроз 
префарбавање суд је оценио као знатну и тиме као „оправдани разлог“, 
односно изузетак од начела исцрпљења. Суд је, такође, с правом сматрао 
да је без значаја то што је купцу познато да је извршено префарбавање 
џинса. Наиме, титулар жига је за фарбање џинса користио квалитетене 
реактивне фарбе које се у процесу фарбања непосредно сједињују са 
материјалом (памуком). На тај начин се обезбеђује висока постојаност 
фарбе. Она се после фарбања и блајховања од стране трећег лица не 
може више гарантовати. Међутим, лоша постојаност фарбе приписује 
се титулару жига. Такође, оштећује се и глас који жиг ужива, с обзиром 
на преварено очекивање потрошача у квалитет робе. Карактеристичне 
особине џинса су дужина трајања и подесност за шетњу. Накнадним 
фарбањем и блајховањем се оштећују управо ове особине. Суд је с правом 
ове радње оценио као недозвољено, знатно задирање у особеност робе.

У случајевима поправљања обележене робе од околности појединог 
случаја зависи да ли је даља продаја поправљене робе заштићена од 
исцрпљења, тј. да ли је слободна.31 Уобичајена замена похабаних делова 
није довољна да оправда забрану даље продаје робе.32 Ако се ипак 
аутомобил (нпр. услед саобраћајне несреће) оштети тако да је поправка 
могућа само услед замене значајних делова, онда престаје исцрпљење 

после замене значајних делова намењена даљој продаји, захтеви, у смислу права 
жига, су оправдани. 

29 R. Sack, „Die Erschöpfung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten nach 
europäischem Recht“, стр. 207; B. Schultz, нав. дело, стр. 102.

30 BGH, одлука „Gefärbte Jeans“, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 1996, стр. 
271, 273. 

31 BGH, одлука „Valium Roche“, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht – Internatio-
naler Teil, 1984, стр. 240, 242.

32 R. Sack, „Ausnahmen vom markenrechtlchen Erschöpfungsgrundsatz im Europäischen 
Recht“, стр. 334.
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права даље продаје.33 Тако је исти суд као повреду жига оценио поправку 
аутомобила марке „Mercedes“, који је био потпуно оштећен у саобраћај-
ној несрећи.34 Након несреће употребљиви делови из оштећеног ауто-
мобила уграђени су у фабрички нову каросерију, на коју је по завршетку 
радова стављен жиг титулара. Суд је у томе видео промену која дира у 
особеност робе, јер према схватању промета особеност робе укључује 
субстанцијално јединство прерађеног са првобитним производом.

IV Кварење робе после њеног стављања у промет

Промена робе може имати различите облике: побољшање или 
оплемењивање робе, промена робе без промене у њеном квалитету и 
кварење робе.35 Сви ови облици обухваћени су уопште појмом „проме-
не“ робе. Ипак, кварење робе као оправдани разлог у смислу чл. 36 ст. 2 
Закона је специјална варијанта промене робе.

Кварење робе односи се на сваку штетну промену робе. Зато се 
услед кварења оригинале робе на нарочито интензиван начин погађају 
функција квалитета и рекламна функција жига. Ако би кварење робе 
после њеног стављања у промет било допуштено, онда би се титулару 
жига приписао не само квалитет робе, који он није хтео, него би се ло-
шији квалитет робе, на основу жига титулара, пренео на негативан на-
чин на сам производ, услед чега би се оштетио глас који жиг ужива међу 
потрошачким круговима. Кварење робе, дакле, обухвата све промене на 
обележеној оригиналној роби титулара, са којима су повезане негативне 
промене у квалитету робе.

V Закључна разматрања

Обележавање поправљене, односно прерађене робе жигом титу-
лара, односно остављање жига на њој не води по правилу изузетку од 
начела исцрпљења. Морају постојати оправдани разлози у смислу чл. 36 
ст. 2 Закона о жиговима.

Поправљање или прерада означене робе после њеног првог 
стављања у промет представља изузетак од начела исцрпљења, ако се 
услед тога битно промени или погорша стање робе. Ово се дешава у 

33 R. Sack, „Ausnahmen vom markenrechtlchen Erschöpfungsgrundsatz im Europäischen 
Recht“, стр. 334.

34 BGH, одлука „Herstellerkennzeichnen auf Unfallwagen“, Gewerblicher Rechtsschutz und 
Urheberrecht, 1990, стр. 678, 679.

35 B. Schultz, нав. дело, стр. 123.
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случају обимнијих радова на роби, промене циља примене или принци-
па функционисања робе, погоршања квалитета, промене изгледа робе, 
у случају компликованог начина функционисања робе, великог значаја 
саставних делова за функционисање целине, примене великог броја не-
оригиналних делова.

Исцрпљење права жига без изузетка водило би несигурности у 
пословном промету. Купац робе могао би увек, без изузетка, да предуз-
ме промене на роби. У том случају отпала би свака гаранција за иденти-
тет и порекло робе из погона титулара жига. Ипак, нема свака промена 
робе штетно дејство на функцију квалитета и рекламну функцију жига. 
Одлучујуће је да се услед промене робе знатно мења њена особеност. 
Појам особеност робе односи се на карактеристичне стварне особине 
робе. Промет са жигом повезује представу не само о непромењеном по-
реклу, него и о непромењеном квалитету и особинама робе. У случају 
поправке или прераде робе после њеног стављања у промет повреда 
жига постоји ако је дошло до повреде функције квалитета и функције 
означавања порекла. Размимоилажења правних писаца постоје по пи-
тању указивања да је на роби предузета поправка или прерада. С тим у 
вези, Закон не прави разлику између декларисане и недекларисане про-
мене. Остаје да сачекамо став судске праксе о овом питању.

Sonja SPASOJEVIĆ
Junior Faculty Member, University of Kragujevac Faculty of Law

DEFECT OR ALTERING OF GOODS MARKED WITH 
A TRADEMARK OCCURRING AFTER ITS FIRST 

ENTERING THE MARKET

Summary

Marking of altered and/or processed goods with the trademark of title 
holder, and/or attaching trademark to it does not necessarily lead to exception 
from the principle of exhaustion.

Altering or processing of marked goods aft er its fi rst entering the market 
is an exception from the principle of exhaustion if it considerably changes or 
deteriorates condition of the goods. Th is happens in the following cases: exten-
sive working on goods, changing of its intended purpose or principle of goods 
functioning, quality worsening, change in goods appearance, complicated goods 
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functioning, great importance of integral parts for unit functioning, using large 
number of non–original parts.

Exhaustion of trademark right, with no exception, would lead to inse-
curity in business trading. Th e buyer of goods could always, with no exception, 
undertake changes on goods. In that case, any guarantee for identity and ori-
gin of goods from the plant of the title holder would be invalid. However, not 
every change does have detrimental eff ect on quality and advertising function 
of the trademark. It is crucial that modifying the goods also changes its pecu-
liarity. Th e term peculiarity of goods refers to real distinctive characteristics of 
the goods. Trade with trademark implies not only unchanged origin, but also 
unchanged quality and characteristics of goods. In case of altering or process-
ing of goods aft er its entering the market, trademark infringement will occur if 
infringement of quality function and origin mark function takes place. Diff erent 
law writers disagree on indications that the goods underwent some alterations 
or processing. Regarding that, the Law does not distinguish declared from non-
declared changes. All we can do now is to wait for the attitude of court practice 
concerning this issue.

Key words: trademark, exhaustion of rights.
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БАНКАРСКО ПРАВО

др Маријана ДУКИЋ-МИЈАТОВИЋ
ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад, Привредна академија Нови Сад

ХАРМОНИЗАЦИЈA БАНКАРСКОГ
ЗАКОНОДАВСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У СВЕТЛУ 

УТИЦАЈА НА РАЗВОЈ ХИПОТЕКАРНОГ И
ФИНАНСИЈСКОГ ТРЖИШТА

Резиме
У овом раду аутор указује на значај до сада извршене хармонизације 

домаћег банкарског законодавства, са актуелним светским стандардима 
постављеним у области банкарства, истичући да смо доношењем мо-
дерног закона, као што је Закон о банкама створили предуслове за развој 
банкарског система, али и хипотекарног и финансијског тржишта, којa 
су карактеристична за земље у транзицији у самом зачетку развоја. Ква-
литети Закона о банкама су како директна имплементација светских 
корпоративних решења, тако и хармонизација са прописима Европске 
уније (Директива 2000/12/ЕC) и принципима и дефиницијама установље-
ним од Базелског комитета за банкарски надзор (Базел I, Базел II). Аутор 
закључује да је нужно наставити са хармонизацијом домаћег банкарског 
законодавства и развојем домаћег хипотекарног и финансијског тржиш-
та, посебно поучени искуствима држава са развијеним економијама, с 
обзиром да је актуелна глобална рецесија управо последица недостатака 
у уређењу корпоративног управљања у банкама, првенствено инвестици-
оним, кризе развијених хипотекарних и финансијских тржишта, али и 
либералне политике централних банака.

Кључне речи: хармонизација, банкарски систем, хипотекарно и фи-
нансијско тржиште, корпоративно управљање у бан-
карству, глобална рецесија.
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I Банкарски систем Републике Србије и
актуелно банкарско законодавство

1. Банке и регулаторни оквир

а) Специфичности српског банкарског закона

Закон о банкама, који је ступио на снагу 10. децембра 2005. годи-
не, а примењује се од 1. октобра 2006. године, осим одредаба члана 10 
до 20 и члана 94 до 101, које се примењују од 1. јула 2006. године, је lex 
specialis, што се тиче регулативе корпоративног управљања у банкарс-
тву. Закон о банкама приближио нас је међународним интеграцијама, с 
обзиром да је законодавац извршио хармонизацију у сфери банкарске 
законске регулативе са прописима Европске уније (Директива 2000/12/
ЕC), принципима и дефиницијама установљеним од Базелског комите-
та за банкарски надзор1 (Базел I, Базел II).2 Ratio legis Закона о банка-
ма3 усмерен је ка омогућавању продора домаћих банака на инострано 
банкарско тржиште, али и приливу страног капитала уз обезбеђивање 
високог степена правне сигурности, нужне страним инвеститорима, 
што произлази из законских решења постулираних на систему корпора-
тивног управљања банкама и инструментализовању принципа и стан-
дарда утемељених како у Базелским документима,4 али и Принципи-
ма корпоративног управљања OECD.5 Прелазним одредбама Закона о 
банкама предвиђено је усклађивање других финансијских организација 

1 Базелски комитет за банкарски надзор основан је 1975. године од стране гувернера 
централних банака развијених земаља групе Г–10 и чине га финансијски функци-
онери дванаест земаља (осам из земаља Европске уније и по један представник из 
САД, Канаде, Јапана и Швајцарске), који се се састају свака три месеца у Банци 
за међунарородна поравнања у Базелу, те иницирају и доносе прописе, који пос-
тају обавезујући тек када их усвоје парламенти земаља. Међутим, ови прописи су 
значајни првенствено јер су резултат консултација са финансијским експертима 
највећих светских банака.

2 Enhancing Corporate Governance for Banking Organizations, Basel Committee on 
Banking Supervisions, September 1999 and International Convergence of Capital 
Measurement and Capital Standards Basel Committee on Banking Supervisions, June 
2004.

3 Више: М. Дукић-Мијатовић, „Закон о банкама у светлу имплементације европског 
законодавства“, Правни живот, бр. 12, 2007.

4 Basel Committee Core Principles for Eff ective Banking Supervision, September 1997; 
Framework for Internal Control System in Banking Organizations, September 1998; 
Enhancing Bank Transparency, September 1998; Core Principles Methodology, October 
1999; Internal Audit in banks and the supervisor’s relationships with auditors, August 
2001; Custоmer due diligence for Banks, October 2001; Th e relationship between banking 
supervisors and bank’s external auditors, January 2002.

5 OECD Principles of Corporate Governance, April 2004.



БАНКАРСКО ПРАВО Право и привреда

120

са одредбама Закона, чиме је узрокован њихов нестанак из привредне 
стварности. Друге финансијске организације, које су осниване у складу 
са Законом о банкама и другим финансијским организацијама6 у складу 
са важећим законом биле су дужне су да своје пословање, организацију 
и акте ускладе са позитивним одредбама Закона,7 док су афилијације и 
представништва страних банака имале обавезу да ускладе своје посло-
вање најкасније до 10. децембра 2006. године,8 с обзиром да могућност 
постојања филијале стране банке (афилијација) више није предвиђена 
Законом. Постојеће афилијације страних банака имале су обавезу да се 
до наведеног датума трансформишу у банку, иначе им је одузимана доз-
вола за рад.9

б) Примена компанијског закона и Кодекса корпоративног
управљања

Закон о привредним друштвима Републике Србије10 представља 
основни регулаторни оквир код нас, што се тиче компанијског права. 
Структура корпоративног управљања условљава позиције унутар ком-
паније и надлежности за доношење различитих пословних одлука.11 Ос-
новне одредбе компанијског закона којим се уређују привредна друшт-
ва, које се односе на оснивање привредног друштва, на одговорност 
оснивача и других лица, на седиште и пословно име, на заступање и 
заступнике, на лица која имају дужност према друштву, на индивиду-
алну и деривативну тужбу и на информисање, објављивање и застаре-
лост, као и одредбе тог закона, које се односе на акције и друге хартије 
од вредности акционарског друштва, примењују се на банке ако нису у 

6 Члан 12 Закона о банкама и другим финансијским организацијама (Сл. лист СРЈ, 
бр. 32/93, 24/94, 5/95 – Одлука СУС, 61/95, 28/96, 44/99, 36/2002 и 37/2002 и Сл. 
гласник РС, бр. 72/2003, 61/2005 и 101/2005).

7 Према одредбама члана 142 Закона о банкама под усклађивањем подразумева се 
обавеза друге финансијске организације да се трансформише у банку, да се при-
поји банци, или да престане да ради.

8 Друга финансијска организација била је дужна да централној банци најкасније до 
10. фебруара 2006. године поднесе на сагласност план који се односи на обавезу 
наведеног усклађивања. Ако то не би учинила, одузимана јој је дозвола за рад, а 
дозвола за рад одузимана јој је и ако се по добијеној сагласности није ускладила 
до 10. децембра 2006. године, односно ако је Народна банка Србије одбила давање 
сагласности на поднети план. 

9 „Неусклађивање пословања других финансијских организација са Законом о бан-
кама представља разлог за одузимање дозволе за рад.“ Пресуда Врховног суда Ср-
бије, У. 722/2007(2) од 23.11.2007. године. 

10 Закон о привредним друштвима (Сл. гласник РС, бр. 125/2004).
11 У правној теорији корпоративно управљање је дефинисано као систем, којим се 

компаније усмеравају и контролишу.
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супротности са Законом о банкама.12 Ради превазилажења евентуалних 
проблематичних односа, који би могли настати на релацији акционара 
и управе, контролних и мањинских акционара, али и самог друштва и 
његових поверилаца, запослених или државе код акционарских друшта-
ва, првенствено отворених, диспозитивност је смањена.13 То су основни 
проблеми, који успешним корпоративним управљањем морају бити ако 
не решени, онда контролисани. Управни одбор котираног акционарс-
ког друштва може да донесе свој писани кодекс понашања или да при-
хвати неки други кодекс, који би се примењивао на друштва капитала 
управљања,14 те је Привредна комора Србије донела Кодекс корпора-
тивног управљања,15 у циљу формирања добрих пословних обичаја, по-
пуњавања правних празнина и тумачења и појашњавања недоречених 
законских одредби. Кодексом корпоративног управљања регулисана су 
само управљачка права акционара у друштву, у циљу подстицања вр-
шења личних права акционара, те су акцентована питања сазивања сед-
нице скупштине акционара, гласања, начина рада скупштине акционара 
и обавеза институционалних акционара.16 Тежиште корпоративног уп-
рављања је на стварању правила којима се штите акционари од непос-
тупања управе у њиховом интересу, те позитивним оцењујемо светске 
тенденције у регулативи корпоративног управљања,17 које запажамо у 
Кодексу корпоративног управљања.

12 Члан 3 Закона о банкама (Сл. гласник РС, бр. 107/2005).
13 Више: С. Табороши, „Друштвена одговорност компанија“, Правни живот, бр. 11, 

2005.
14 Члан 11 став 1 и члан 318 Закона о привредним друштвима.
15 Кодекс корпоративног управљања (Сл. гласник РС, бр. 1/2006).
16 Наша корпоративна пракса указује да чланови управе врше злоупотребе законс-

ких правила о сазивању скупштине, чиме се акционари онемогућавају да користе 
своја лична права, међу којима је од посебног значаја право на разрешење пос-
тојећих и именовање нових чланова управног одбора, као и право на учествовање 
у доношењу најзначајнијих одлука у друштву. Зато су изузетно значајне одредбе 
Кодекса, које инсистирају на образлагању појединих тачака дневног реда, обавези 
управног одбора да на интернет страници друштва благовремено и потпуно објави 
све релевантне податке везане за предстојеће сазивање скупштине, као и проши-
ривање лица која се обавезно позивају на седнице (на пример, спољни ревизор, 
чланови органа надзора, чланови управног одбора, председници комисија), а које 
су усмерене ка јачању права акционара. Исто тако Кодексом је детаљно регулиса-
но остваривање најзначајнијег личног права акционара – права гласа, као и начин 
рада скупштине акционара, с обзиром да је прописана обавеза друштва да фор-
мира комисију за гласање, а такође и прописане телефонске седнице, које пружају 
могућност акционарима да одрже скупштину и без физичког присуства иједног 
акционара.

17 Више: В. Радовић, „Утицај агенцијских проблема на право акционарских друштава 
и корпоративно управљање“, у: Корпоративно управљање, Правни факултет Уни-
верзитета у Београду, Зборник радова, Београд, 2008.
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2. Структура банкарског система према Закону о банкама

а) Појам корпоративног управљања у светлу банкарских
потреба

У интеракцијском међуделовању банкарског система и привреде, 
може доћи до неповољних дешавања у банкарском систему, али је често 
слабљење банкарског система и пропаст банака узроковано недостаци-
ма у корпоративном управљању,18 што је акутни проблем банака широм 
света, али не само банака, што видимо на примеру берзанске пропасти 
водећих компанија у свету.19 Домаће банке су, суочене са великом кон-
куренцијом страних банака, морале да повећају своју ефикасност, чиме 
су покренуте реформе у банкарским системима усмерене у правцу уп-
рављања ценом и квалитетом ресурса, инсистирања на макро-регула-
тивности централних банака, постављању пруденцијалних стандарда и 
повећању транспарентности пословања на примарним и секундарним 
финансијским тржиштима. Наведена питања интересантна су и за бан-
ке у државном власништву, као и за све остале.20 „У основи, може се 
рећи да постоје два глобална разлога зашто је корпоративно управљање 
постало светска и правна и економска и политичка тема. Први разлог је 
развој светског финансијског тржишта и његова глобализација. Други 
разлог је чињеница да компаније постају све више међународне, чиме се 
национални ниво прекрива интернационалним потребама јединствених 
института у сфери корпоративног управљања.“21 „У контексту банкарс-
ке индустрије, корпорационо управљање обухвата начин на који одбор 
директора и виши менаџмент воде пословање појединачних банкарских 
институција, како се генерише економски принос за власнике, како се 
дневно воде пословне операције и како се води рачуна о интересима 
признатих носилаца интереса укључујући у њих и депоненте, као и то 

18 Како смо уочили у осврту на проблематику корпоративног управљања у компа-
нијском праву, основни недостаци управе друштва су недостатак транспарентнос-
ти у пословању, недостатак надзора, злоупотреба овлашћења, али и неефикасна 
интерна контрола. Како су банке у складу са Законом о банкама организоване као 
акционарска друштва, јасно је да се сви побројани недостаци у корпоративном уп-
рављању компанија лако могу одразити и на пословање банке.

19 Кризе, које су најавиле неминовност реформи у области корпоративног управљања 
јављале су се још од 1970. године почев од слома Бретонвудског система чврстих 
курсева валута, потом су уследила два драстична скока цене нафте, те пропаст не-
мачке банке Herstat и велика дужничка криза, као и случај Enron у САД, који је 
потпуно довео у питање систем корпоративног управљања базиран на систему ек-
стерни ревизори – акционари – управа.

20 OECD Guidelines on Corporate Governance of State-owned Enterprises, October 2005.
21 Мирко Васиљевић, „Корпоративно управљање (од проблема до решења)“, Право и 

привреда, бр. 5–8, 2008, стр. 10.
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да ли се институције понашају у складу са важећим прописима и регула-
тивом.“22 Проблем квалитета корпоративног управљања у банкама по-
себно је актуелан са појавом великог броја страних банака у Србији, јер 
све више међународне банке своје пословање посматрају глобално.23

б) Корпоративни систем банке

1) Органи управљања

Према Закону о банкама органи управљања банком су скупш-
тина,24 управни и извршни одбор банке, који су дужни да предузимају 
мере ради спречавања незаконитих или непримерених радњи и утицаја, 
који су штетни или нису у најбољем интересу банке и њених акционара 
и које врше лица која имају знатно или контролно учешће у тој банци.25 
Структуре корпоративног управљања банком према Закону о банка-
ма су у складу са међународним постулатима, који регулишу структу-
ре корпоративног управљања.26 Суштина корпоративног управљања у 
банкарству је изналажење најбољег начина на који ће извршни одбор и 
менаџмент поставити корпоративне циљеве, водити дневно пословање 
банке, одговарати акционарима, штитити интересе депонената и орга-
низовати пословање у складу са важећом регулативом. Народна банка 
Србије даје сагласност на именовање чланова управног27 и извршног 
одбора28 који морају имати одговарајуће квалификације и искуство, као 
и добру пословну репутацију. Законом се обезбеђује и присуство неза-

22 Драгослав Вуковић, „Корпорационо управљање и банке“, Ново банкарско законо-
давство, Удружење банака Србије, 2006. година.

23 Светска корпоративна пракса указује да многе међународне банке послују у разним 
државама као филијале и афилијације, што значи да глобално пословање захтева 
висок ниво квалитета корпоративог управљања, посебно у циљу заштите интереса 
државе у којој је организована филијала и домаћих клијената. То значи да није до-
вољно очекивати савесност у пословању, већ је нужно вршити континуиран над-
зор над пословањем банке од стране централне банке, створити адекватан регула-
торни оквир корпоративног управљања уз инсистирање посебно на коефицијенту 
минималног капитала и ограничавању пласирања средстава повезаним лицима и 
инсистирати на постизању што веће тржишне дисциплине. На тај начин и њихово 
пословање постаје осетљивије на глобалне финансијске потресе, који се у најгорем 
случају могу претворити у глобалну рецесију, што је проблем, који је актуелан и у 
светском банкарству и привреди.

24 Члан 66 Закона о банкама.
25 Члан 70 Закона о банкама.
26 Enhancing Corporate Governance for Banking Organizations, Basel Committee on 

Banking Supervisions, September 1999.
27 Члан 73 Закона о банкама.
28 Члан 76 Закона о банкама.
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висних чланова у управном одбору. Председник извршног одбора бан-
ке представља и заступа банку, али при предузимању правних радњи у 
име и за рачун банке, председник извршног одбора је дужан да обезбе-
ди потпис једног члана тог одбора.29

2) Одбори банке

Законом су утврђени, као обавезни одбори банке, одбор за 
праћење пословања банке (одбор за ревизију), кредитни одбор и одбор 
за управљање активом и пасивом. Делокруг кредитног одбора и одбора 
за управљање активом и пасивом највећим је делом регулисан актима 
банке, док су делокруг и структура одбора за ревизију детаљније уређе-
ни законом, што значи да је адекватан надзор изузетно битан предуслов 
поштовања основних постулата корпоративног управљања, како надзор 
борда директора, независно управљање ризицима,30 compliance31 и ре-
визија,32 али и појединаца, који нису укључени у пословање банке.

3) Ревизија и њен значај

Структура банкарске групе мора бити транспарентна,33 што омо-
гућава једино адекватна унутрашња и спољна ревизија, као и несметано 
вршење контролне функције Народне банке Србије. Интерна ревизија 
према Закону о банкама дужна је првенствено да оцењује адекватност и 
поузданост система унутрашњих контрола банке и функције контроле 
усклађености пословања банке, обезбеди да се ризици на одговарајући 
начин идентификују и контролишу, утврђује слабости у пословању банке 
и њених запослених, као и случајеве неизвршења обавеза и прекорачења 
овлашћења и припрема предлоге за отклањање тих слабости, као и пре-
поруке за њихово спречавање.34 Ревизију финансијских извештаја банака, 
банкарског холдинга или банкарске групе, обавља и спољни ревизор.35 

29 У питању је four eyes principles, који омогућава већи степен интерне контроле пос-
ловања.

30 Банка је дужна да идентификује, мери и процењује ризике којима је изложена у 
свом пословању и да управља тим ризицима.

31 Више: М. Дукић-Мијатовић, „Compliance функција у светлу новог Закона о банкама 
са освртом на Базелски споразум“, Примена закона из области привреде и право-
суђа, Златиборски правнички дани, 2007.

32 Основни задатак интерних ревизора у организационој корпоративној структури је 
да врше контролу финансијског обавештавања, као и да омогуће ефикасно праћење 
свих активности банке, док спољни ревизори контролишу финансијске извештаје.

33 Члан 123 Закона о банкама.
34 Члан 85 Закона о банкама.
35 Члан 52 Закона о банкама.
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Ако ревизију изврши спољни ревизор који није на листи спољних реви-
зора Народне банке Србије, односно ако је ревизија извршена супротно 
одредбама овог закона и других прописа, извештај о ревизији неће се при-
хватити, док ће Народна банка Србије захтевати да други спољни ревизор 
поново обави ревизију о трошку банке.36 Најзначајније правне последице 
увођења контроле на консолидованој основи уочавају се у одговорнос-
ти банке и највишег матичног друштва за консолидацију финансијских 
извештаја банкарске групе и њихово подношење централној банци, као 
и у посебним правилима која уређују управљање ризиком на нивоу бан-
карске групе. Банка може основати или стећи подређено друштво само уз 
претходну сагласност Народне банке Србије под условом да је то друшт-
во у финансијском сектору.37 Ако Народна банка Србије утврди да је било 
који члан банкарске групе повредио прописе или да активности или фи-
нансијско стање било ког члана штетно утичу на финансијску стабилност 
банке или да би могли угрозити интересе депонената банке наложиће том 
члану да ове неправилности отклони у одређеном року.38

б) Положај централне банке у банкарском систему

1) Контролна функција централне банке у сфери законитости
пословања

Контролу бонитета и законитости пословања банке Народна бан-
ка Србије обавља непосредно увидом у пословне књиге и другу доку-
ментацију банке39 и посредно контролом извештаја и друге докумен-
тације коју банка доставља централној банци, као и других података о 
пословању банке којима централна банка располаже.40 Народна банка 
Србије може вршити контролу и над било којим чланом банкарске гру-

36 Према члану 53 Закона о банкама банка не може именовати спољног ревизора 
чији је приход од ревизије те банке у претходној години већи од половине његових 
укупних прихода, нити спољни ревизор може код банке обављати више од три 
узастопне ревизије годишњих финансијских извештаја. Спољни ревизор не може 
у истој години обављати и ревизију финансијских извештаја банке и пружати јој 
консултантске услуге, нити ревизију може вршити за пословну годину у којој јој је 
пружао те услуге, а Народна банка Србије може захтевати посебну ревизију бан-
ке и члана банкарске групе ако су њихови извештаји нетачни или су закључили 
трансакције које су по банку могле имати или су имале знатну штету.

37 Члан 124 Закона о банкама.
38 Члан 128 Закона о банкама.
39 „Уклањање дела тражене пословне документације банке током контроле њеног 

рада представља онемогућавање вршења контроле од стране Народне банке Ср-
бије и разлог за одузимање дозволе за рад банци.“ Правно схватање утврђено на 
седници Управног одељења Врховног суда Србије од 28. јуна 2007. године.

40 Члан 102 Закона о банкама.
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пе у којој је и банка.41 У случају поступања банке супротно одредбама 
Закона о банкама, прописима централне банке и другим прописима, као 
и стандардима опрезног банкарског пословања, Народна банка Србије 
ће према тој банци, предузети једну од законом утврђених мера као што 
су упућивање писмене опомене, упућивање налогодавног писма, изри-
цање налога и мера за отклањање утврђених неправилности, увођење 
принудне управе и одузимање дозволе за рад.42 Исто тако Народна бан-
ка Србије може банци, као и члану управног и извршног одбора банке, 
изрећи новчану казну која не може бити мања од 10 ни већа од 5% про-
писаног новчаног дела оснивачког капитала банке (актуелни максимум 
је 1%), а члану управног и извршног одбора те банке новчану казну која 
не може бити мања од једне зараде (према претходно важећем закону 
три зараде)43 ни већа од збира дванаест зарада које су та лица примала 
у периоду до дана доношења тог решења.44 Народна банка Србије може 
наложити разрешење члана управног или извршног одбора банке ако 
утврди да то лице сноси одговорност за неправилности у пословању 
банке или се понаша супротно Закону, као и ако то лице више не ис-
пуњава услове за именовање прописане Законом.45

2) Контрола банкарске групе на консолидованој основи

Супротно либералном моделу контроле, коју спроводи централна 
банка, контрола банкарске групе на консолидованој основи, коју регули-
ше наш законодавац омогућава квалитетније корпоративно управљање 
и већу координацију у корпоративној организационој структури, што је 
нужно, узмемо ли у обзир да је власничка структура у банкарском сис-
тему Србије знатно измењена приливом страног банкарског капитала. 
Страно регулаторно тело, а не наша централна банка, врши контролу 
банкарске групе46 ако банкарски холдинг47 има седиште ван територије 

41 Према члану 105 Закона о банкама централна банка има право увида у пословне 
књиге и другу документацију правних лица која су с банком код које се врши кон-
трола повезана имовинским, управљачким и пословним односима. Народна банка 
Србије не разматра примедбе банке на записник о контроли које се односе на про-
мену чињеничног стања насталу након периода у коме је извршена контрола.

42 Члан 112 Закона о банкама.
43 Члан 57д Закона о банкама и другим финансијским организацијама.
44 Члан 113 Закона о банкама.
45 Члан 118 Закона о банкама.
46 Банкарска група представља групу друштава коју чине искључиво лица у финан-

сијском сектору и у којој најмање једна банка има својство највишег матичног 
друштва или својство зависног друштва.

47 Банкарски холдинг представља највише матично друштво банкарске групе које 
није банка.
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Републике Србије, ако контрола на консолидованој основи задовољава 
прописане услове централне банке и при томе постоји одговарајућа са-
радња између страног регулаторног тела и централне банке.48

II Банкарски систем у функцији развоја хипотекарног и 
финансијског тржишта

1. Хипотекарно и финансијско тржиште, појам и значај

а) Специфичности домаћег хипотекарног и финансијског
тржишта

Банкарски систем државе и његова ефикасност и функционисање 
представља један од основних показатеља, колико је успешна привре-
да те државе, самим тим што је основна улога банкарског система мо-
билисање средстава и њихово усмеравање у различите инвестиције.49 
Банкарски систем Републике Србије, посебно у последњих десет година, 
претрпео је низ позитивних промена, што уочавамо у појави и развоју 
нових финансијских инструмента, те методологији заштите од ризика и 
подстицању развоја корпоративног управљања. То су резултати глобал-
них утицаја развијених финансијских тржишта.50

Хипотекарно тржиште је сегмент тржишта капитала заснован на 
узајамном деловању тржишта кредитних и финансијских инструмена-
та непосредно или посредно обезбеђених хипотеком на непокретнос-
тима или покретним стварима која се изједначују са непокретностима, 
као што су бродови и ваздухоплови.51 Са развојем банкарског система, 
стварањем стабилног законског оквира и упливом страних инвести-

48 Члан 122 Закона о банкама.
49 О садржају и циљевима корпоративног управљања финансијама види: Марко 

Иваниш, Љиљана Јеремић, Основи финансија, Универзитет Сингидунум, Београд, 
2005.

50 Види: Беговић, Буквић, Живковић, Мијатовић, Хибер, Унапређење корпоративног 
управљања, Београд, 2003.

51 Хипотекарно тржиште у Србији своје зачетке имало је у Првом хатишерифу из 
1830. године, те Указу кнеза Милоша из 1836. године, тако што је утемељена Уп-
рава фондова 1862. године. Основ за оснивање Управе фондова било је постојање 
правила по Милошевом Указу којима је одређен минимум окућнице који сељак 
не може дати у залог, те давање зајмова из црквеног и фонда сирочади. То је била 
прекретница, јер у Србији почиње хипотекарно кредитирање са државном гаран-
цијом. Закон из 1898. године дао је Управи фондова овлашћења да на бази и до ни-
воа одобрених кредита може емитовати хипотекарне заложнице и обвезнице, чиме 
су створени темељи за развој секундарног хипотекарног тржишта. Управа фондова 
након Првог светског рата постаје Државна хипотекарна банка Краљевине СХС, а 
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ција, стичу се услови за развој и хипотекарног и финансијског тржишта 
у Србији. Предуслови за развој примарног хипотекарног тржишта су 
релативно испуњени доношењем Закона о основама својинско-правних 
односа,52 Закона о поморској и унутрашњој пловидби,53 Закона о обли-
гационим односима54 и Закона о облигационим и основним материјал-
но-правним односима у ваздушној пловидби,55 те новијег Закона о хи-
потеци.56 Развој секундарног хипотекарног тржишта везан је за Закон о 
тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената57 
и Закон о Националној корпорацији за осигурање стамбених кредита.58 
Развоју примарног хипотекарног тржишта допринео је и Закон о извр-
шном поступку,59 али ће свакако квалитетнија решења наметнути доно-
шење новог Закона о извршном поступку, који је представљен стручној 
јавности у форми нацрта. Нацрт Закона о извршном поступку садр-
жи низ решења по угледу на модерне светске извршне законе. Закон 
је посебно хармонизован код уређења професионалних извршитеља и 
убрзаног поступка продаје непокретности, где за разлику од важећег 
закона дужник нема могућност изјављивања правног лека до продаје, 
што су одлична решења посматрано са аспекта развоја примарног хи-
потекарног тржишта. Суштина секундарног хипотекарног тржишта је у 
креирању механизма за обнављање кредитног потенцијала и смањење 
ризика банака или других институција које издају хипотекарне креди-
те. Осим законске регулативе за развој хипотекарног тржишта нужне 
су и друге мере као што је ажурирање земљишних књига, денациона-
лизација градског грађевинског земљишта али и установљење система 
вредновања некретнина по универзалној методологији, чиме долази 
до смањивања или потпуног отклањања одређених ризика у поступку 

након Другог светског рата прераста у Инвестбанку, која је укинута одлуком На-
родне банке Србије 2001. године.

52 Закон о основама својинско-правних односа (Сл. лист СФРЈ, бр. 6/80 и 36/90, Сл. 
лист СРЈ, бр. 29/96 и Сл. гласник РС, бр. 115/2005).

53 Закон о поморској и унутрашњој пловидби (Сл. лист СРЈ, бр. 12/98, 44/99, 74/99 и 
73/2000, Сл. гласник РС, бр. 101/2005 и 85/2005).

54 Закон о облигационим односима (Сл. лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, Сл. 
лист СРЈ, бр. 31/93 и Сл.гласник РС, бр. 115/2005).

55 Закон о облигационим и основним материјално-правним односима у ваздушној 
пловидби (Сл. лист СРЈ, бр. 12/98 и 15/98).

56 Закон о хипотеци (Сл. гласник РС, бр. 115/2005).
57 Закон о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената (Сл. 

гласник РС, бр. 47/2006).
58 Закон о Националној корпорацији за осигурање стамбених кредита (Сл. гласник 

РС, бр. 55/2004).
59 Закон о извршном поступку (Сл. гласник РС, бр. 125/2004).
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одобравања хипотекарних кредита, те се снижавају каматне стопе и по-
већава обим хипотекарног кредитирања.

У свету данас постоје два основна модела овог тржишта.60 Земље 
у транзицији су се у својим законодавствима опредељивале у већем 
обиму за систем хипотекарних обвезница, првенствено због недовољне 
изграђености регулативе за процес преноса хипотека који је неопходан 
за mortgage-backed securities. Тако се стварају услови за отклањање ризи-
ка држања значајног дела средстава у активи пословних банака у форми 
хипотекарних кредита и успостављају се стандарди кредитне евалуације 
и заложних процедура које би директно утицале на подизање ефикас-
ности примарног хипотекарног тржишта. То би креирало издржљивији 
банкарски систем са бољом диверсификацијом ризика и ефикаснији 
систем одобравања хипотекарних кредита. И наш банкарски систем из-
ложен је светским глобалним утицајима по принципу „спојених судова“ 
и када су у питању позитивни утицаји, али и негативни, што је посебно 
дошло до изражаја са појавом светске финансијске кризе, која је доби-
ла размере глобалне рецесије61 и оповргла овакве тенденције у савре-
меном банкарству.62 Зато је неопходно у даљем развоју домаћих хипо-

60 Англосаксонски модел, подразумева продају хипотекарних кредита, тако што 
се кредит дислоцира из биланса банака у биланс специјализованих државних и 
(пара)државних агенција или специјализованих правних лица, те секјуритиза-
цијом добијамо mortgage-backed securities. Европски модел је базиран углавном на 
немачком искуству, при чему специјализоване хипотекарне банке емитују вреднос-
не папире, који су у ствари хипотекарне обвезнице, а хипотекарни кредити остају 
у билансу банке као on-balance sheet securitization. 

61 У економији, под рецесијом се подразумева период умањене економске активности 
и редукција укупног домаћег бруто дохотка посматрано у временском интервалу 
од последњих шест месеци. Рецесија се манифестује застојем раста домаћег бруто 
дохотка, зарада запослених, порастом броја незапослених, падом развоја индуст-
ријске производње и куповне моћи грађана. У случају када глобални раст падне 
испод 3% према тумачењима Међународног монетарног фонда постоји глобална 
рецесија, која се обично јавља у циклусу од 8 до 10 година и карактерише је нега-
тиван привредни раст. Пад цена на тржишту акција може бити један од показетеља 
наступајуће рецесије, али и слабости на тржишту некретнина, што је у економији 
познато као the halfway rule, у складу са којим инвеститори почињу економски опо-
равак након протека половине периода наступеле рецесије.

62 Илустративан пример представља банка, која у својој активи има дугорочан кре-
дит, а послује у држави са развијеним хипотекарним тржиштем. Банка ће ради 
смањења ризика, који носи дугорочност продати овакве кредите по правилу 
државној агенцији, што је класичан амерички модел, која формира пулове стан-
дардизованих хипотекарних кредита и на бази тих пулова врши се секјуритиза-
ција хипотекарних хартија од вредности. Власник пула хипотекарних кредита има 
активу, која је троструко осигурана и то од стране корисника кредита, хипотеком 
на некретнини и гаранцијом државне агенције, па ће услед ниског ризика издава-
лац хипотекарних хартија платити ниску камату купцима хипотекарних хартија. 
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текарних и финансијских тржишта имати у виду искуства развијених 
држава, како би се предупредили евентуални проблеми у њиховом фун-
кционисању. Актуелна финансијска криза, која је највећа од тридесетих 
година прошлог века, почела је америчким колапсом у хипотекарним 
кредитима у августу 2007. године као последица неусклађености понуде 
и потражње,63 тако што су у трци за профитом банке идентификовале 
нову циљну групу кориснике кредита, који немају адекватну кредитну 
способност, али поседују непокретност, те су искалкулисале да ће веће 
каматне стопе кредита одобрених овим корисницима покрити већи ри-
зик.64 То је био окидач за наступање глобалне рецесије,65 посматрано са 
економског аспекта, с обзиром да је наступио период када већи број ко-
рисника кредита није плаћао доспеле ануитете. Посматрано са правног 
аспекта, покретачи рецесије су и недостаци у уређености корпоратив-
ног система управљања, како у појединачним банкама, тако и у коорди-
нацији централних банака. Чињеница је да глобална рецесија у Србији 
у поређењу са светским искуствима није добила енормне размере, али 
само зато што је банкарски систем тек заживео, док су и хипотекарно и 
финансијско тржиште на ниском степену развоја.

У финансијском ланцу, који се формира зарађују сви. Власник пула и издавалац 
хипотекарних хартија зарађује већ при откупу кредита од банака уз дисконт, а по-
том и када је секјуритизацијом тих хартија и плаћајући ниску камату мобилисао 
средства са тржишта, а онда их уз више камате преусмерио у банке, које су већ 
зарадиле продајом кредита, чиме су дошле до средстава за нова улагања. Купци 
хартија од вредности су зарадили куповином ових ниско ризичних хартија, док 
грађани добробити ових трансакција могу осетити кроз смањење каматних стопа 
код хипотекарних кредита, а државни интерес је свакако развијање финансијских 
тржишта.

63 Више: Нада Тодоровић, Хипотекарно тржиште и склоност ка рефинансирању, 
Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, 2006.

64 Више: Дејан Шошкић, Бошко Живковић, Финансијска тржишта и институције, 
Центар за издавачку делатност Економског факултета, Београд, 2007.

65 Осврнимо се на хронологију досадашњих рецесија у економији САД, с обзиром 
на њихово значајно учешће од 21% у светској економији, којим знатно утиче на 
глобалну рецесију. У 16 рецесија у САД од 1919. године просечно трајање рецесије 
било 13 месеци, те посматрамо ли из тог угла актуелну рецесију уочићемо да је 
у новембру 2008. тржиште акција доживело највећи пад, што је показатељ да ће 
рецесија трајати знатно дуже. Од 1854. године у економији САД економисти су 
уочили 32 круга економских осцилација, а од 1980. године укупно осам периода не-
гативног привредног раста и то од јануара до јула 1980. и од јула 1981. до новембра 
1982. непрекидно две године, потом од јула 1990. до марта 1991, од марта 2001. до 
новембра 2001. и актуелна рецесија, која је почела још у децембру 2007, кулмини-
рала на тржишту акција у новембру 2008. и траје и даље. Види: Rodrigue Tremblay, 
„A Slowdown or a Recession in the U.S. in 2008“, Global Research, May 6, 2007.
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2. Регулаторни оквир

а) Законски темељи домаћег хипотекарног и финансијског
тржишта

1) Закон о хипотеци

Хипотека је заложно право на непокретностима. Залагање не-
покретности врши се на тај начин што ствар остаје и даље у држа-
вини дужника, а заложно право се уписује у јавне књиге.66 Хипотека 
на непокретностима је била регулисана одредбама Закона о основама 
својинско-правних односа,67 а ступањем на снагу Закона о хипотеци за-
конодавац је хипотеку уредио на нови начин. Катастар непокретности 
је дужан да унесе достављене податке у року од четири месеца од дана 
достављања.68 Хипотека настаје уписом у надлежни регистар непокрет-
ности на основу: уговора или судског поравнања (уговорна хипотека); 
заложне изјаве (једнострана хипотека); закона (законска хипотека) и 
судске одлуке (судска хипотека).69 Правила о уговорној хипотеци сход-
но се примењују на једнострану, законску и судску хипотеку, осим ако је 
законом друкчије прописано.70 Закон напушта до сада владајуће начело 
официјелности.71 Уговор о хипотеци, односно заложна изјава у складу 
са одредбама Закона о хипотеци представљају извршну исправу,72 на 
основу које суд одређује извршење, јер је прописано да суд поступа на 
наведени начин код извршне или веродостојне исправе, ако Законом о 

66 Даном почетка примене Закона о хипотеци престале су да важе одредбе чл. 63 до 
69 Закона о основама својинско-правних односа, који се не примењује на хипотеке 
засноване до дана његовог ступања на снагу (тј. до 4.1.2006. године), осим ако се 
уговорне стране друкчије споразумеју.

67 Члан 63–69 Закона о основама својинско-правних односа.
68 Члан 64 Закона о хипотеци.
69 Закон о хипотеци даје могућност да предмет хипотеке буде и објекат у изградњи, 

као и посебан део објекта у изградњи без обзира да ли је већ изграђен, под ус-
ловом да је издато правноснажно одобрење за градњу у складу са законом којим 
се уређује изградња објеката, потом право на земљиште које садржи овлашћење 
слободног правног располагања, а нарочито право грађења, право прече градње 
или располагања у државној, односно друштвеној својини. Надлежни регистри 
обавезани су да, у року од три месеца од дана почетка примене Закона о хипотеци, 
катастру непокретности доставе све податке о установљеним хипотекама до дана 
почетка примене тог закона, који се у складу са тим законом уносе у Централну 
евиденцију хипотека.

70 Члан 8 Закона о хипотеци.
71 Члан 980 став 1 Закона о облигационим односима и члан 63 став 1 Закона о осно-

вама својинско-правних односа.
72 Члан 15 став 1 Закона о хипотеци.
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извршном поступку није одређено на другачији начин. На основу уго-
вора о хипотеци, односно заложне изјаве може се спровести вансудски 
поступак намирења, али и извршни судски поступак, ако се заложни по-
верилац за то одлучи. Уколико се поверилац одлучи за судски извршни 
поступак подноси надлежном суду предлог за извршење.73 У складу са 
одредбама претходно важећег Закона ради осигурања одређеног потра-
живања непокретност је могла бити оптерећена правом залоге у корист 
повериоца (хипотека) који је био овлашћен на начин предвиђен зако-
ном, тражити намирење свог потраживања из вредности те некретнине 
пре поверилаца који на њој немају хипотеку, а пре поверилаца који су 
хипотеку на њој стекли после њега, без обзира на промену власника оп-
терећене непокретности.74 Хипотека укњижена на основу ове законске 
одредбе није представљала извршну исправу.75 Стицање заложног – хи-
потекарног права није условљено и постојањем извршне исправе пре-
ма одредбама Закона о извршном поступку, већ је битно то да је право 
уписано у јавној књизи и одговарајуће регистре.76 Након прве опомене 
следи опомена о продаји непокретности и забележба продаје, а убрзо и 
продаја.77 Квалитетна законска решења, која ће убрзати развој примар-
ног и секундарног хипотекарног тржишта, финансијског тржишта, под-

73 Према члану 50–52 Закона о извршном поступку поверилац уз предлог прилаже 
уговор о хипотеци односно заложну изјаву који имају својство извршне исправе. 
На основу предлога за извршење суд ће донети решење о извршењу. Ако дужник 
не исплати дуг о доспелости поступак вансудског намирења може покренути за-
ложни поверилац из извршне исправе без обзира у чијој својини или државини се 
она налази у том тренутку.

74 Члан 63 Закона о основама својинско-правних односа.
75 Члан 30–31 Закона о извршном поступку.
76 Законодавац је Законом о хипотеци, посебно одредбама Главе друге уредио вансуд-

ски поступак намирења, који је у односу на претходни знатно економичнији и це-
лисходнији. Ако дужник не исплати дуг о доспелости, хипотекарни поверилац из 
веродостојне исправе или извршне исправе, послаће опомену у писменој форми 
истовремено дужнику и власнику предмета хипотеке (ако су различита лица), 
чиме се покреће поступак вансудског намирења по овом закону.

77 Чланом 30–41 Закона о хипотеци прописано је да ако дужник не исплати дуг до 
дана правоснажности решења о забележби хипотекарне продаје, а од дана изда-
вања тог решења прође рок од 30 дана, поверилац на основу решења може присту-
пити продаји хипотековане непокретности путем аукције или непосредне погодбе. 
На основу правноснажног решења о забележби хипотекарне продаје, а по истеку 
рока од 30 дана од дана издавања решења, поверилац може у своје име продати 
непокретност непосредном погодбом, по цени која је приближна тржишној, док у 
ситуацији када је један предмет хипотеке заложен неколицини хипотекарних по-
верилаца, редослед по коме се исплаћују њихова потраживања из цене добијене 
продајом предмета хипотеке одређује се према дану, часу и минуту настајања хи-
потеке (тзв. астрономско рачунање времена), рачунајући од момента прве уписане 
хипотеке.
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стаћи привредни развој и инвестирања је да је хипотеку могуће уписати 
и на објектима у изградњи,78 те у случају да је предмет хипотеке објекат 
у изградњи, његова продаја ради намирења врши се уступањем права 
градње утврђеног правноснажним одобрењем за градњу, уз накнаду, и 
продајом ствари које су уграђене у објекат у изградњи. Орган који је 
издао одобрење за градњу, на захтев купца објекта у изградњи, издаће 
без одлагања купцу истоветно одобрење за градњу на његово име и по-
ништити старо одобрење за градњу. Закон о хипотеци омогућио је еко-
номичнији упис хипотека, с обзиром да се упис хипотека пре његовог 
доношења вршио у складу са одредбама Закона о извршном поступку, 
што је захтевало компликованију процедуру и веће трошкове.79

2) Закон о тржишту хартија од вредности и других финансијских 
инструмената

Уставом Републике Србије80 није посебним одредбама дефиниса-
но финансијско тржиште, али основне одредбе које се односе на право 
на имовину, економско уређење, правни положај на тржишту, уставност 
и законитост и јединствено тржиште, као и изборне надлежности На-
родне скупштине Републике Србије представљају фундаменталне пос-
тулате за уређење финансијског тржишта у Србији и усклађивање одго-
варајућих законских прописа са одредбама Устава. Развој финансијског 
тржишта је подстакнут и прописивањем да су забрањени акти којима 
се супротно закону, ограничава слободна конкуренција, ствара или зло-
употребљава монополски или доминантан положај. Права стечена ула-
гањем капитала на основу закона не могу законом бити умањена.81 У 
складу са овом одредбом у области финансијског тржишта нужно је ус-
кладити и побољшати важеће прописе, посебно оне којима се регулише 
преузимање акционарских друштава, права и положај малих акционара 
у поступку принудне продаје акција, спречавање и откривање трансак-
ција хартијама од вредности којима се врши прање новца и подстиче 
тероризам, права акционара у поступку приватизације.

Основна начела Закона о тржишту хартија од вредности и дру-
гих финансијских инструмената хармонизована су са директивама Ев-
ропске уније и то Директивом о тржишту финансијских инструмената, 
Директивом о транспарентности, Директивом о смањењу манипулација 
на тржишту и Директивом о проспекту у мери у којој је то могуће у 

78 Члан 39 Закона о хипотеци.
79 Члан 274–280 Закона о извршном поступку.
80 Устав Републике Србије (Сл. гласник РС, бр. 98/2006).
81 Члан 83 Устава Републике Србије.
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оквиру постојећег правног режима у земљи, што је значајан напредак 
у односу на претходно важећи Закон о тржишту хартија од вреднос-
ти и других финансијских инструмената.82 Закон по својој концепцији 
следи савремене тенденције у развоју финансијских тржишта земаља 
Европске уније и земаља из окружења.83 Организатор берзанског и 
ванберзанског тржишта може бити берза, а организатор тржишта, као 
посебно правно лице, може организовати само ванберзанско тржиште. 
Берзанска и ванберзанска трговина је идентично организована у смислу 
постојања одређених правила пословања, јавности и транспарентности 
рада, могућности приступа заинтересованих лица, техничке и кадровс-
ке опремљености, обавезе обавештавања и слично. Разлика је што се на 
берзанском тржишту котирају само хартије од вредности које испуне 
услове прописане правилима пословања берзе, која одобри Комисија, 
а на ванберзанско тржиште се укључују хартије од вредности издате 
јавном понудом, без прописивања додатних услова. Законом се уводе и 
нови правни институти као што су: организатор тржишта и ванберзан-
ско тржиште, квалификовано учешће и сл., што ће системски унапре-
дити организовано тржиште.84 Међутим, у поређењу са финансијским 

82 Закон о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената (Сл. 
лист СРЈ, бр. 65/2002 и Сл. гласник РС, бр. 57/2003, 55/2004, 45/2005, 101/2005 и 
85/2005 и 46/2006).

83 Закон је дефинисао повезана лица као правна лица која су међусобно повезана 
управљањем, капиталом или на други начин, ради постизања заједничких послов-
них циљева, тако да пословање или резултати пословања једног лица могу битно 
утицати на пословање, односно резултате пословања другог лица), и квалифико-
ваног учешћа – када физичко или правно лице поседује акције са правом гласа 
или друга права на основу којих стиче право управљања или учешће у капиталу у 
износу од најмање 5%. На финансијско тржиште законодавац је увео стандардизо-
ване финансијске деривате, који могу бити предмет јавне понуде, ако су утврђени 
правилима пословања организатора тржишта и ако је на та правила сагласност 
дала Комисија за хартије од вредности, а трговање овим инструментима може се 
организовати само на организованом тржишту, у складу са актима организатора 
тржишта и у складу са Законом. Издавалац је обавезан да уз јавни позив објави 
и скраћени проспект и то најмање у једном дневном листу с тим што се у вези са 
проспектом утврђује већа одговорност издаваоца и других лица која учествују у 
његовој припреми, док се задржава прелиминарни и одложни проспект као посту-
пак за издавање хартија од вредности.

84 Поступак при издавању краткорочних хартија од вредности је упрошћен и омо-
гућава њихово издавање без обавезе упућивања јавног позива и друге врсте јавног 
оглашавања, уз израду скраћеног проспекта и скраћење рокова за његово одоб-
рење. Комисија доноси решење о одобрењу скраћеног проспекта у року од седам 
дана, од дана подношења уредног захтева од стране издаваоца (уместо 30 дана по 
претходно важећем закону), што ће омогућити брже прибављање потребног обр-
тног капитала за издаваоце тих хартија од вредности и повраћај ових хартија од 
вредности на финансијско тржиште. Краткорочним хартијама се тргује ван ор-
ганизованог тржишта. Издавалац изричито мора да да поштује рок за објављи-
вање јавног позива, јер у супротном решење о давању одобрења постаје ништаво. 
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тржиштима у окружењу, домаће финансијско тржиште је и даље у по-
воју, првенствено јер располаже малим бројем тржишних инструмената, 
држава има мало учешће у односу на тржишта у државама са развије-
ним економијама, али постоје и недостаци у регулативи.85 У складу са 
важећим законом брокерско-дилерско друштво у обављању делатности 
на организованом тржишту може бити организовано само као акцио-
нарско друштво, али не и као друштво са ограниченом одговорношћу, 
потом брокерско-дилерско друштво за обављање делатности може да 
ангажује и посреднике, а послове које могу они обављати утврдиће Ко-
мисија.86 Закон изричито прописује разлоге за одбијање давања дозволе 
за обављање делатности брокерско-дилерског друштва и утврђује услове 
које мора да испуњава директор, односно председник управног одбора 
када друштво нема директора, чиме су усклађена решења са одредбама 
компанијског закона.

За издаваоца хартија од вредности прописана је обавеза објављивања извештаја 
о исходу јавне понуде уз навођење података о уписаним и уплаћеним хартијама 
од вредности, као и назнаку да ли је јавна понуда била успешна или не. У вези 
са уписом хартија од вредности у Централни регистар задржана су досадашња 
решења у погледу рокова и подношења захтева за упис и документације, али је 
утврђена обавеза да Централни регистар о извршеном упису хартија од вреднос-
ти у прописаном року обавести издаваоца преко члана Централног регистра и 
организатора тржишта. Улога организатора тржишта постаје значајна карика и у 
овом поступку. Такође су прописани услови и рокови за пријем на ванберзанско 
и берзанско тржиште хартија од вредности које су уписане у Централни регис-
тар. Улога и надлежност организатора тржишта је комплекснија, јер је овлашћен 
да врши организацију и прописивање услова пословања организованог тржишта, 
надзор над пословањем чланова организованог тржишта као и пријем хартија од 
вредности и других финансијских инструмената на организовано тржиште. Закон 
прописује изузетке од обавезе одобрења проспекта и трговине јавном понудом по 
свим основима, али и пооштрава одговорност у погледу извештавања о битним 
догађајима – објављивање извештаја о битним догађајима у једном дневном листу, 
као и достављање примерка тог извештаја Комисији и организатору тржишта на 
коме се тргује хартијама од вредности тог јавног друштва. Остављена је могућност 
да јавно друштво не објави извештај „ако постоје оправдани разлози који указују 
да би такво јавно саопштење озбиљно угрозило пословање тог јавног друштва“. У 
том случају по захтеву јавног друштва Комисија, ценећи разлоге, доноси решење о 
престанку обавезе извештавања о битним догађајима. 

85 Одредбе, које регулишу оснивање привредних субјеката, посебно оснивање бро-
керских-дилерских друштава су у колизији, обзиром да је надлежан Закон о тр-
жишту хартија од вредности и других финансијских инструмената, а истовремено 
и Закон о привредним друштвима, пошто акционарска друштва регулише компа-
нијски закон.

86 Исто тако при закључењу уговора са клијентом о обављању делатности уводи се 
институт изјаве клијента о његовом предзнању и искуству у обављању послова у 
вези са хартијама од вредности и изјава о упозорењу на могуће ризике који могу 
настати, а Комисија стандардизује форму тих изјава, прописујући и услове за по-
зајмљивање и продају хартија од вредности. 
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3) Закон о Националној корпорацији за осигурање стамбених
кредита

Национална корпорација за осигурање стамбених кредита осно-
вана је као правно лице специјализовано за осигурање потраживања по 
основу стамбених кредита које одобравају банке и друге финансијске 
организације, која су обезбеђена хипотеком, као и за обављање других 
послова у вези са тим осигурањем. Седиште Корпорације је у Београ-
ду. Средства за рад Корпорације обезбеђују се из прихода Корпорације, 
донација, буџета Републике Србије и других извора, у складу са зако-
ном.87 За развој примарног и секундарног хипотекарног тржишта, те 
финансијског тржишта од посебног је значаја што Корпорација може 
слободна средства пласирати у првокласне хартије од вредности (хар-
тије од вредности Републике Србије, обвезнице по основу старе штедње 
и сл.), водећи рачуна о рочној усклађености преузетих осигураних пот-
раживања и рокова доспећа првокласних хартија од вредности.88 Делат-
ност Корпорације законодавац је регулисао позитивном енумерацијом: 
осигурање потраживања по основу стамбених кредита које одобравају 
банке и друге финансијске организације, која су обезбеђена хипотеком, 
посредовање у преносу потраживања обезбеђених хипотеком, изда-
вање хартија од вредности на основу успостављене хипотеке, у складу 
са законом, пружање стручне помоћи државним органима, банкама и 
другим финансијским организацијама и другим заинтересованим лици-
ма у области побољшања услова за финансирање стамбене изградње и 
обављање других послова под условима предвиђеним Статутом и дру-
гим општим актима, актима пословне политике и Правилима посло-
вања Корпорације.89 Органи Корпорације су Управни одбор, директор и 
Надзорни одбор.90 Управни одбор подноси извештај о пословању Кор-
порације сваких шест месеци, док Влада подноси годишњи извештај о 
пословању Корпорације Народној скупштини Републике Србије.91 Пос-
ловање Корпорације подлеже ревизији, у складу са законом. Извештај 
о обављеној ревизији Корпорација доставља Министарству.92 Надзор 
над законитошћу рада Корпорације обавља Министарство, које подно-
си Влади најмање једанпут годишње извештај о резултатима надзора, 
заједно са извештајем о обављеној ревизији.93

87 Члан 5 Закона о Националној корпорацији за осигурање стамбених кредита.
88 Члан 6 став 2 Закона о Националној корпорацији за осигурање стамбених кредита.
89 Члан 9 Закона о Националној корпорацији за осигурање стамбених кредита.
90 Члан 11 Закона о Националној корпорацији за осигурање стамбених кредита.
91 Члан 19 Закона о Националној корпорацији за осигурање стамбених кредита.
92 Члан 20 Закона о Националној корпорацији за осигурање стамбених кредита.
93 Члан 21 Закона о Националној корпорацији за осигурање стамбених кредита.
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III Осврт на функционалност домаћег банкарског система и 
хипотекарног и финансијског тржишта у условима

глобалне рецесије

1. Глобална рецесија и наш банкарски систем

а) Конзервативна политика Народне банке Србије у функцији 
превенције

Банкарски систем у Србији је и у условима актуелне глобалне ре-
цесије ликвидан, за шта је заслужна конзервативна политика наше цен-
тралне банке, која се манифестује већ код давања дозволе за рад, актив-
ној контроли над било којим чланом банкарске групе у којој је и банка, 
те увидом у пословне књиге и другу документацију правних лица која 
су с банком код које се врши контрола повезана имовинским, управљач-
ким и пословним односима, адекватној контроли банке на консолидов-
ној основи, те постојању и интерне ревизије, али и спољног ревизора.94 
Ефекти глобалне рецесије за сада су незнатни у поређењу са светским 
искуствима, првенствено јер код нас још не постоји развијено хипоте-
карно и финансијско тржиште.95 Нужно је првенствено да пословне бан-
ке не трансферишу новац банкама-мајкама, што контролише централна 
банка, да се по потреби девизне резерве усмере у правцу сузбијања де-
пресијације, али и да дође до реализације приватизационих уговора.96 

94 Стабилности нашег банкарског система свакако доприноси законом добро уређен 
корпоративни систем, у коме се контрола од стране централне банке врши и путем 
извештаја, али првенствено на лицу места, док се тежиште у координацији корпо-
ративног управљања лоцира на органе банке, а не само на директоре. За разлику од 
светских искустава, посебно држава са развијеним финансијским и хипотекарним 
тржиштима, наш законодавац је у други план ставио инсистирање на самодисцип-
лини банака, акцентовао обавезу осигурања депозита у циљу јачања тржишне дис-
циплине, а посебно детаљно прописао оквире, који ће омогућити јачање транспа-
рентности пословања.

95 Позитивна слика, која је видљива у осврту на развој нашег банкарског система, 
као катализатора развоја и хипотекарног и финансијског тржишта резултат је уз 
конзервативну политику централне банке, која прописује стандарде у складу са 
којима су пословне банке дужне да идентификују, мере и процењују ризике којима 
су изложене у свом пословању и да управљају ризицима: ризиком ликвидности, 
кредитним ризиком, каматним и девизним ризиком и осталим тржишним ризи-
цима, ризицима изложености банке према једном лицу или групи повезаних лица, 
ризицима улагања банке у друга правна лица и у основна средства, ризицима који 
се односе на земљу порекла лица према коме је банка изложена, оперативним ри-
зиком, укључујући и правни ризик, као и ризиком неодговарајућег управљања ин-
формационим и другим технологијама значајним за пословање банке и вишестру-
ког обезбеђења пласмана пословних банака средствима обезбеђења.

96 На наш банкарски систем и његову динамику развоја посредно утичу и полити-
ке централних банака у окружењу, с обзиром да драгоцена новчана средства ус-
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Због тога постоји опасност од дестабилизације нашег банкарског систе-
ма и од стагнације, која се може посматрати као позитивност у услови-
ма глобалне рецесије, јер динамика развоја може да забележи негативне 
амплитуде услед најмањег померања варијабилне каматне стопе у свету 
или девизног курса.97 То доводи до преливања кризе и на хипотекарно и 
финансијско тржиште, јер услед отежане исплате доспелих ануитета, те 
дислоцирања тежишта наплате на непокретности, чија цена може пасти, 
могу се изазвати губици код пословних банака, али имајући у виду кор-
поративну структуру наших пословних банака, те контролу централне 
банке, све то је координирано првенствено мерама, које регулишу обим 
кредитне активности банака и висину задужености.

б) Политика наше централне банке, као одговор на глобалну 
рецесију

У интеракцијском међуделовању банкарског система и привре-
де, може доћи до неповољних дешавања у банкарском систему, али и у 
привреди, а посебно на хипотекарном и финансијском тржишту, јер се 
ефекти глобалне рецесије испољавају преливањем ефеката финансијс-
ке кризе на реални сектор економије.98 Посматрано са правног аспек-
та, политика наше централне банке дала је већ својом превентивношћу 
резултате, с обзиром да је модеран банкарски закон формирао прециз-
ну корпоративну структуру, а централна банка је надзирала целокупне 
активности свих пословних банака, али нужно је и адекватним мерама 
одржавати текуће стање стабилности, што би се првенствено могло ос-
тварити повећањем ликвидности пословних банака, које би кредити-

меравају у ревитализацију свог банкарског система, те инструишу своје пословне 
банке, које послују код нас да за редовно пословање користе средства из депозита 
положених код нас, а не да пласирају новац добијен из матичних банака. Осим 
ослањања првенствено на средства са домаћег тржишта, пословне банке реагују на 
глобалну рецесију тако што су су смањиле кредитирање, повећане су марже и по-
дигнуте премије на ризике, те ће прилив иностраних кредита банкама које послују 
у Србији услед тога бити умањен. 

97 То се посебно уочавало код нагле депресијације динара почетком текуће године. 
Јачање динара, које је уследило, последица је повлачења око пола милиона евра од 
стране пословних банака у циљу очувања девизне ликвидности. Пословне банке 
су на тај начин амортизовале удар, који су изазвали повлачење девизне штедње од 
стране грађана и повећана потражња клијената, јер су управо овим повлачењем 
изсервисирале текуће потребе. 

98 Стратегије за излазак из рецесије у економији су веома разноврсне почев од инсис-
тирања на рестриктивном трошењу од стране извршне власти, преко смањивања 
пореза у циљу подстицања инвестиција, до препорука да се поштују искључиво 
законитости тржишта. Проблем прилива капитала ће изазвати битно успоравање 
извоза и привредног раста, те редукцију инвестиција, што је у директној узрочној 
вези са смањеном потрошњом.
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рале привреду под повољнијим условима, али и стимулисањем штедње 
грађана. Уз повећање ликвидности пословних банака, што спада у над-
лежност централне банке, нужно је да и други државни органи предуз-
му синергичне активности усмерене у правцу повећања извоза, домаће 
тражње кроз инфраструктурне пројекте, повећање инвестиција, потом 
да дође до смањења фискалног оптерећења, али и оживљавања финан-
сијског тржишта и стимулацији послодаваца код запошљавања. Тек све 
ове мере кумулативно воде успостављању стабилности нашег банкар-
ског система, а позитивни резултати примењених мера могу да доведу 
и до помака и позитивних амплитуда у динамици његовог развоја, јер 
услови глобалне рецесије намећу прилагођавања специфичним усло-
вима пословања. Стагнација у развоју банкарског система неминовно 
условљава стагнацију на хипотекарном и финансијском тржишту, што 
значи да се напредак може очекивати тек са стабилизацијом банкарског 
система, са слабљењем ефеката глобалне рецесије, а што се може очеки-
вати тек 2011. године.

IV Закључна разматрања

Ефикасност банкарског система државе адекватан је параметар за 
оцену динамике у развоју привреде те државе. Како су банке у складу 
са Законом о банкама организоване као акционарска друштва, јасно је 
да се сви побројани недостаци у корпоративном управљању привред-
них друштава рефлектују на пословање банке. С обзиром да је суштина 
корпоративног управљања у банкарству изналажење најбољег начина 
на који ће извршни одбор и менаџмент поставити корпоративне циље-
ве, стабилности нашег банкарског система свакако доприноси законом 
добро уређен корпоративни систем, у коме се контрола од стране цен-
тралне банке врши и путем извештаја, али првенствено на лицу мес-
та, док се тежиште у координацији корпоративног управљања лоцира 
на органе банке, а не само на директоре. Законодавац је у други план 
ставио инсистирање на самодисциплини банака, акцентовао обавезу 
осигурања депозита у циљу јачања тржишне дисциплине, а посебно де-
таљно прописао оквире, који ће омогућити јачање транспарентности 
пословања. Позитивна слика у виду стагнације, која је видљива у осврту 
на динамику развоја нашег банкарског система и хипотекарног и фи-
нансијског тржишта резултат је уз конзервативну политику централне 
банке и вишеструког обезбеђења пласмана пословних банака средстви-
ма обезбеђења, али и специфичне домаће пословне климе, с обзиром да 
су финансијско и хипотекарно тржиште још у зачетку. Ипак, динами-
ка развоја хипотекарног и финансијског тржишта у потпуности зави-
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си од стабилности и развоја банкарског сектора. Доношењем модерног 
закона, као што је Закон о банкама, те закона, који регулишу хипоте-
карно и финансијско тржиште, наш целокупни финансијски систем је 
хармонизацијом прописа стабилизован и усмерен у правцу прогресив-
ног развоја, што неминовно утиче и на привредне токове у позитивном 
смеру, али глобална рецесија намеће специфична правила пословања. 
Свакако је нужно наставити са започетим процесима по угледу на стан-
дарде корпоративног управљања постављене од Базелског комитета за 
банкарски надзор и OECD-а. Потребно је задржати и неке особености 
нашег банкарског и финансијског система уподобљеног нашој привред-
ној стварности.

Marijana DUKIĆ-MIJATOVIĆ, Ph.D
OTP Bank Serbia Novi Sad, Commercial Academy Novi Sad

CRITICAL VIEW ON HARMONIZATION OF 
BANKING LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF 

SERBIA AND DEVELOPMENT OF MORTGAGE AND 
FINANCIAL MARKETS

Summary

In this paper the author analyzes approximation of provisions of the acts, 
which regulate banking system, mortgage and fi nancial markets with topical 
universal standards in the area of corporate governance in banking, as well as 
phenomenon of global recession. Author specializes these conclusions in analy-
ses of infl uence of development of domestic banking system to development of 
mortgage and fi nancial markets. Th e Law on Banks brings our country closer 
to international integrations, because our legislator has carried out a harmo-
nization in the area of banking legislations with the legislations of EU (Direc-
tive 2000/12/EC), principles and defi nitions of Basel Committee on Banking 
Supervisions (Basel I, Basel II). In author’s opinion disadvantages in corporate 
governance in banking, specially investment banks, crisis of mortgage market 
and liberal politics of central banks are main causes of global recession. So, the 
author gives special attention to the importance of conservative politics of the 
National Bank of Serbia, which gives good results in present-day conditions of 
global recession. In the author’s opinion domestic banking system will become 
stronger mover of slow economic development of the Republic of Serbia, if we 
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expedite proceedings of harmonization of domestic legislation with rich univer-
sal corporate practice and banking, mortgage and fi nancial legislation of the 
countries with developed economies. But, author gives special attention to dis-
tinctions of our banking system in relation to banking systems of other coun-
tries, specially because domestic economy represents example of transit economy 
with fi nancial and mortgage markets in origination.

Key words: harmonization, banking system, mortgage and fi nancial 
markets, corporate governance in banking, global recession.
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COMPLIANCE ФУНКЦИЈА У БАНКАМА ИЗ УГЛА 
РЕГУЛАТОРНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРАВА

Резиме

Регулаторна улога државе дуго је била под маском „државног интер-
венционизма“. Усложњавање сегмената привредног система учинило је го-
тово немогућом непосредну контролу државе над свим фазама привред-
не делатности и сегментима привредног система. Отуда потреба да се 
држава самоограничи и један део регулаторне функције препусти самим 
регулаторним субјектима, задржавајући, наравно, све императиве ауто-
ритета и власти. Стратегија усклађености пословања са правилима и 
стандардима опрезног и савесног пословања банке подразумева постојање 
добре воље и поверења са обе стране, како супервизора, тако и банака. 
Обе стране уговорнице у специфичном регулаторном уговору настоје да 
остваре заједничке циљеве. Пословни морал тако постаје делимични 
супститут регулаторне улоге државе. А пословни морал подразумева пос-
тојање културе усклађености пословања. У раду се указује и на основни 
концепт ризика комплајанса, специфичности комплајанс функције као 
сегмента система унутрашњих контрола у банци и истиче разлика из-
међу „инстинктивног“ и „формалног“ комплајанса. Теоријски основ фун-
кције комплајанса неопходан је како би ова непрофитна функција банке, 
као и правници који су запослени у овом оделењу банке, били схваћени и 
признати од стране њихових колега из профитних центара банке.

Кључне речи: банке, комплајанс (compliance), усклађеност пословања, 
регулација, регулаторно привредно право.
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I Увод: од реглементарног ка регулаторном
привредном праву

За разлику од дисциплине Банкарско право, Регулаторно банкар-
ско право1 без сумње спада у домен Регулаторног привредног (Економ-
ског) права.2 Старајући се о јавном економском поретку усмеравања и 
заштите,3 Регулаторно привредно право се као мета-правна дисциплина 
налази у аналитичком простору не само између права и економије већ и 
између појединих класичних правних дисциплина. Регулаторно привред-
но право је једина правна дисциплина која критеријум „економске ефи-
касности ставља у директну везу са критеријумом законитости“.4 Поред 
тога што је делом позитивноправна дисциплина, Регулаторно привредно 
право се у великој мери заснива на социолошком методу који не испитује 
само унутрашњу садржину правне норме, него проучава и однос правне 
норме и друштва, укључујући и дејство економских закона.5

Нарочито је блиска његова веза са пословним правом6 и управ-
ним правом.7 Разграничење управног права од грађанског права пос-
тало је компликованије услед јачања интервенционизма у привреди и 
ограничавања аутономије воље појединаца,8 али и нове улоге државе и 

1 W. Möschel, „Public Law of Banking“, у: International Encyclopedia of Comparative Law, 
Vol. IX, 1991, Chap. III. 

2 Нпр. H-P. Burghof, B. Rudolph, Bankenaufsicht – Th eorie und Praxis der Regulierung, 
Gabler, Wiesbaden, 1996, стр. 35; H. Mösbauer, Staatsaufsicht über die Wirtschaft , Köln, 
1990; W. Möschel: Wirtschaft srecht, 1972, стр. 235; G. Waschbusch, Bankenaufsicht, R. 
Oldenbourg Verlag, 2000, стр. 7–8.

3 Јавни економски поредак (l’ordre public économique – OPE) се манифестује кроз:
1) јавни поредак усмеравања (OPE de direction) и 2) јавни поредак заштите (OPE de 
protection) којим се пружа већи ниво заштите у односу на приватноправни поредак. 
G. Farjat: Droit economique, Paris, 1982.

4 С. Табороши, Економско право, Београд, 2006, стр. 21.
5 Како закључује професор Радомир Лукић „држава и право могу да успоре развој 

економског живота по иманентним економским законима, као што могу и да га 
убрзају, али никако не могу да га укоче или да му одреде други правац, супротан 
економским законима. Економски фактор остаје примаран и одлучујући“. Р. Лукић, 
Увод у право, Београд, 1968, стр. 63.

6 „Реглементарно право је заправо проширење привредног, односно пословног пра-
ва елементима јавног права.“ G. Farjat, op. cit., стр. 44–46. 

7 „Управно и трговинско право, начелно у сваком друштвеном систему, међусобно 
сарађују, складно се допуњујући. Уосталом, избалансирати законитост, делотвор-
ност и развој, фино подесити однос економских циљева и политичких потреба са 
захтевима реда, правде и правне сигурности – био је и остао изазов на макро и 
на микросоцијалној равни.“ З. Томић, Управно право – систем, Београд, 1998, стр. 
141–142. 

8 Р. Лукић, Увод у право, Београд, 1968, стр. 402.
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привредних субјеката у процесу регулације привреде. Норме којима се 
регулише функционисање тржишног механизма и кориговање његових 
недостатака у јавном интересу без сумње спадају у домен јавног пра-
ва – озбиром да је реч о изузецима од принципа слободне диспозиције 
уговорних страна.9 Норме „реглементарног права“ представљају нор-
ме управне природе.10 A јавни интерес је свакако постојање стабилног 
финансијског система,11 здравља финансијских институција и њиховог 
сигурног пословања, као и заштита корисника њихових услуга, што за-
право представља основне циљеве регулације банака.12 Неки наши ис-
такнути професори пословног права ову грану са правом деле на: ста-
тусно привредно право, уговорно привредно право и „реглементарно“ 
привредно право истичући да последње проучава норме о односу држа-
ве и привредних субјеката и то не само привредних друштава, преду-
зетника и других облика професионалног обављања неке комерцијалне 
делатности, већ и физичких лица када су уговорна страна у односу са 
привредним субјектима уколико је реч о нормама које припадају кор-
пусу заштитних правила изузетих од принципа слободне диспозиције 
уговорних страна.13 Ово „реглементарно“ право је у основи регулатор-
ног привредног права, обзиром да правна норма представља основни 
инструмент у процесу друштвене регулације.

Међутим, Регулаторно привредно право не исцрпљује се у норма-
тивном дефинисању међусобних права и обавеза привредних субјеката, 
као и успостављању сфере државне интервенције. Оно је, истина, дуго 
било под маском директног интервенисања државе тј. администрирања 
привредом.14 „Дерегулација“15 тржишта управо је условила јачање ре-

9 A. Jacquemin, G. Schrans, Le Droit Economique, Paris, 1982, стр. 57; G. Farjat, op. cit., 
cтр. 26; F. Klaussing, Wirtschaft srecht, Marburg, 1931, стр. 61.

10 Лексикон грађанског права, Београд, 1996, стр. 45.
11 „Јавно добро“ према Crockett-ѕ. A. Crockett, „Why is Financial Stability a Goal of Pub-

lic Policy“, Federal Reserve Bank of Kansas City Economic Review, Fourth Quarter (1997), 
5, стр. 11.

12 У низу теоријских расправа о циљевима регулисања пословања банака издваја се 
свеобухватна анализа проф. Möschel-a: W. Möschel, „Public Law of Banking“, у: op. 
cit., стр. 25–54; исти аутор: „Eine Systematik von Bankenregulierungszielen“, у: Fest-
schrift  für Walter Stimpel zum 68. Geburtstag, Berlin, 1985, стр. 1065–1085.

13 М. Бартош, „Развој привредног права ФНРЈ“, Међународна политика, 131/1955, 
стр. 13; З. Антонијевић, Привредно право, Београд, 1983, стр. 4; М. Васиљевић, Пос-
ловно право, Савремена администрација, Београд, 1999, стр. 4–5 и 335–358. 

14 C. Champaud, „Régulation et droit économique“, Revue Internationale de Droit Économi-
que, Vol. 16, No. 1, (2002), 23, стр. 23.

15 Како је дефинисано у Економској и пословној енциклопедији, дерегулација је „на-
пуштање одређеног облика државне регулативе и њихова замена конкуренцијом“, 
Београд, 1994, стр. 183. Међутим, и „регулатива“ и „конкуренција“ су елементи 
процеса регулације привредног система!
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гулаторне улоге државе,16 односно оснаживање улоге државе у процесу 
остваривања друштвено пожељних циљева, јавног интереса. Иако се под 
регулацијом најчешће подразумева „мешање“ неког субјекта најчешће 
државе у погледу неке приватне активности,17 регулација обухвата све 
облике усмеравања, контроле и непосредног или посредног утицаја на 
одлуке и понашање привредних субјеката.18 Најбоља потврда неопход-
ности регулаторне улоге државе је чињеница да су светски лидери на 
недавно одржаном самиту у Лондону у контексту постојеће финансијске 
кризе управо истакли неопходност јачања регулаторне улоге државе.

Основни облици регулисања пословања банака не разликују се 
само према природи когентних норми (норме као мере макроеконом-
ске природе, пруденциона ограничења и сл.), већ и према регулатор-
ним техникама, односно елементима регулаторне стратегије. Правила 
о оснивању и пословању банака представљају део регулаторног режи-
ма, који такође обухвата и кореспондентне механизме.19 Будући да је 
у основи Регулаторног привредног права регулаторни процес, односно 
процес „друштвене регулације“20 привредног система, јасно је да се об-
лици регулисања пословања банака могу посматрати и са становишта 
механизама којима се утиче на пословање банака, односно регулаторне 
технике. И регулаторни органи надлежни за финансијски сектор крајем 
осамдесетих година прошлог века, као и други секторски регулатори, 
схватили су да ‘регулација’ не значи само ‘регулатива’.21 Једна од регу-
латорних техника која се примењује у процесу регулисања пословања 
банака управо је комплајанс (compliance). Дакле, комплајанс није само 
организациона јединица банке или функција, већ облик регулисања посло-
вања не само банака и других финансијских институција, већ и осталих 
привредних субјеката у другим подсистемима привредног система. Због 
тога би требало размотрити основ и рацио ове регулаторне технике са 
специфичностима у банкарском сектору.

16 R. Cranston, „Regulation and Deregulation: General Issues“, 5 University of New South 
Wales Law Journal, 1982, стр. 1.

17 Најчешће због појаве негативних екстерних ефеката. Вид. нпр. B. Mitnick, Th e Po-
litical Economy of Regulation, New York, 1980, стр. 2 и 7; J. Kay, J. Vickers, „Regulatory 
Reform: An Appraisal“, у: G. Majone (ed.), Deregulation or Re-regulation – Regulatory 
Reform in Europe and the United States, 1990, стр. 221–226; A. Ogus, Regulation – Legal 
Form and Economic Th eory, Oxford, 1994, стр. 30.

18 Tako нпр.: R. Baldwin, M. Cave, Understanding Regulation: Th eory, Strategy and Practice, 
Oxford University Press, 1999, стр. 2.

19 Нпр. мере у наздору које изриче супервизор банака којима се банке ‘дисциплинују’, 
дисциплинска улога финансијског тржишта које санкционише банке које каракте-
рише лоше корпоративно управљање и бележе губитке и др. 

20 Вид. шире: Е. Пусић, Друштвена регулација, Загреб, 1989.
21 B. Steil, „Introduction“, у: B. Steil (ed.), International Financial Market Regulation, John 

Wiley and Sons Ltd., 1994, 1, стр. 1–2.
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II Регулаторни ризик и ризик усклађености пословања

Будући да је право скуп норми, најуже схватање правног ризика у 
банкарском пословању своди га на „регулативни“ ризик, односно ризик 
да пословање није усклађено са законом, правилима која доноси над-
лежни регулаторни орган, евентуално и правилима професионалних 
удружења, укључујући и уговорни (трансакциони) ризик.22 Обзиром да 
је комплајанс регулаторна техника, ризик комплајанса посматра се шире 
од правног ризика, у контексту „регулаторног ризика“. Овом ризику су 
нарочито изложене банке које послују прекогранично, обзиром на раз-
личиту културу пословања и правне разлике између матичне земље и 
места пословања.23

Базелски комитет за контролу банака ризик комплајанса дефи-
нише као „ризик од законских или регулаторних санкција, материјал-
ног финансијског губитка или губитка репутације који банка може да 
претрпи као последицу неуспеха да се придржава закона, прописа, пра-
вила, стандарда односних саморегулаторних организација и кодекса по-
нашања који се примењују на банкарске активности (заједно: „закони, 
правила и стандарди комплајанса“)“.24 Обзиром да се у наведеној дефи-
ницији из документа „Комплајанс и функција комплајанса у банкама“ 
спомиње и репутациони ризик, могуће је говорити и о комплајанс ри-
зику који обухвата регулаторни ризик (укључујући и правни ризик) и 
репутациони ризик.25 Тако ризик усклађености пословања банке суш-
тински постаје део техничко-организационих ризика банке26 на које 
менаџмент банке може да утиче развијањем система унутрашњих конт-
рола. Међутим, поставља се питање да ли је ризик усклађености посло-
вања (који, дакле, обухвата регулаторни ризик у ширем смислу и репу-

22 Правни ризик на финансијском тржишту има много облика који се генерално могу 
поделити у вде широке групе: трансакциони ризик, као изложеност ризику од стра-
не друге стране уговорнице, трећег лица или неке околности као нпр. немогућност 
извршења уговора, реализације обезбеђења и сл., као и регулаторни ризик који из-
лаже неку институцију ограничењима, новчаним казнама или кривичним санкција-
ма за кршење „регулаторних правила која могу бити комплексна или нејасна“. R. 
McCormick, Legal Risk in the Financial Markets, Oxford, 2006, foreword, стр. v.

23 B. Volkman, „Th e Global Convergence of Bank Regulation and Standards for Compli-
ance“, 115 Banking Law Journal (1998), 550, стр. 582.

24 Basel Committee on Banking Supervision: Compliance and Compliance Function in 
Banks, 2005. Преведено на српски језик у: Удружење банака Србије, Комплајанс 
– Корпорационо управљање, Југословенски преглед, 2007, стр. 3, пар. 3.

25 G. Flury, M. Laufer-Tourte, „Risques Réglementaires et de Réputation: L’émergence de la 
Fonction Compliance“, Banque magazine, No. 638 (2002), стр. 55.

26 H. Bieg, G. Krämer, G. Waschbusch, Bankenaufsicht in Th eorie und Praxis, Bankakade-
mie Verlag, Frankfurt am Main, 2003, стр. 89–120.
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тациони ризик) изван категорије „оперативни ризици банке“, обзиром 
да у теорији и пракси не постоји јединствено схватање обухвата извора 
оперативног ризика.27 Чак и Други базелски споразум о мерењу капи-
тала искључује стратешки и репутациони ризик из оквира оперативног 
ризика.28

III Осврт на изворни концепт комплајанса

Као облик регулисања пословања банака комплајанс се појавио 
у Великој Британији осамдесетих година прошлог века, под окриљем 
саморегулаторне организације тржишта капитала којој су била при-
зната јавна овлашћења и која је имала дисциплинску моћ (Securities and 
Investment Board – SIB). Како је изричито наведено у Large-oвом изве-
штају којим је препоручено увођење концепта комплајанса „регулатор 
се обавезује да се неће мешати у пословање регулисаног субјекта, али 
за узврат очекује усклађеност пословања која превазилази пуко пошто-
вање слова закона“.29

Британски концепт комплајанса могао би се назвати „прави“ 
или „инстинктивни“ комплајанс30 и карактерише га усклађивање пос-
ловања са „духом, а не словом закона“.31 Овај концепт је највише од-
говарао инвестиционом банкарству обзиром да у сфери пословања са 
потрошачима постоји корпус когентних правила о заштити потрошача. 
Регулаторни оквир инвестиционог банкарства је био трослојан: први 
круг норми чинило је десет широко постављених принципа32 (ови при-

27 Сматра се да су стратешки и репутациони ризици банке „блиски оперативном ри-
зику“. Нпр. D. Nouy, „Le champ du risqué opérationnel dans Bâle II et au-delà“, Revue 
d’economie fi nanciere, No. 84, 11, стр. 17.

28 Basel Committee on Banking Supervision: International Convergence of Capital Mea-
surement and Capital Standards, A Revised Framework, Comprehensive Version, June, 
2006, преведено на српски језик: Удружење банака Србије, Међународна сагласност 
о мерењу капитала и стандардима капитала, Ревидирани оквир, свеобухватна 
верзија, Југословенски преглед, Београд, 2007, стр. 144, пар. 644.

29 A. Large, Financial Services Regulation: Making the Two Tier System Work, SIB, May, 
1993, у: J. Black: Rules and Regulators, Oxford, 2003, стр. 136.

30 Идеја о инстинктивном комплајансу као регулаторној техници везује се за Стен-
лија Фиша (S. Fish, Doing What comes Naturally, Oxford, 1989).

31 D. Walker, „Financial Services: Th e Principles Initiative“, Butterworths Journal of Interna-
tional Banking and Financial Law, 1989, cтр. 51.

32 Ten principles for the conduct of investment business (доступно на адреси: www.fsa.org.
uk): 
1. Интегритет: Финансијска институција дужна је да се у току свог пословања 
придржава високих стандарда интегритета и правичног пословања. 
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нципи и данас постоје, обзиром да их је преузела британска Управа за 
финансијске услуге (Financial Services Authority – FSA); други круг нор-
ми – четрдесет правила која се изводе из ових принципа; док је трећи 
круг норми обухватио правила којима су наведене принципе и прави-
ла тумачили саморегулаторни органи финансијског тржишта. Тако су 
саморегулаторне организације добиле овлашћење да стварају правила 
понашања и дисциплинују своје чланове, а овакав поступак је требало 

2. Умеће, пажња и темељитост: Финансијска институција би требало да послује 
са одговарајућим умећем, пажњом и темељитошћу. 
3. Тржишна пракса: Финансијска институција дужна је да поштује високе 
стандарде тржишне праксе. Такође, у циљу испуњења овог принципа, финансијска 
институција дужна је да усклади своје пословање са било којим правилником или 
стандардом који се примењује на тржишту и на финансијску институцију било 
непосредно или одлукама које из њега произлазе. 
4. Подаци о клијентима: Финансијска институција дужна је да захтева од 
клијената које саветује или за које послује све податке о њиховим приликама и 
инвестиционим циљевима који се разумно могу очекивати као подаци који су 
релевантни за испуњење обавеза према клијенту.
5. Подаци за клијенте: Финансијска институција је дужна да предузме разумне 
кораке да обезбеди клијенту кога саветује, разумљиво и правовремено, све податке 
који су му неопходни да донесе ваљану одлуку. Финансијска институција би такође 
требало да буде спремна да клијенту предочи пун и правичан извештај о извршењу 
својих обавеза према клијенту. 
6. Сукоб интереса: Финансијска институција дужна је да избегне могући сукоб 
интереса или, услучају његовог настанка, дужна је да обезбеди правичан третман 
свих својих клијената откривањем настале ситуације, интерним правилима о 
поверљивости пословања, одбијајући да поступа у конкретном случају или на 
други начин. У сваком случају не би требало да неправично стави свој интерес 
изнад интереса клијената и, у ситуацији у којој би се разумно могло очекивати 
да би добро информисани потрошач очекивао да подреди свој интерес интересу 
клијента, финансијска институција мора да поступа управо имајући у виду такво 
очекивање клијента. 
7. Имовина клијента: Уколико финансијска институција контролише имовину 
клијента или је на други начин одговорна за имовину која припада клијенту о 
којој се стара, дужна је да је адекватно заштити, раздвајајући имовину клијента, 
идентификујући је на други начин, у складу са обавезама које је преузела. 
8. Финансијски ресурси: Финансијски посредник дужан је да одржава адекватне 
финансијске ресурсе како би био устању да испуни своје пословне обавезе и да се 
одупре ризицима пословања којима је изложен. 
9. Унутрашња организација: Финансијска институција дужна је да успостави од-
говарајућу унутрашњу организацију и одговорно контролише интерно пословање, 
чувајући ваљане исправе, док је у погледу својих запослених, односно ако у оквиру 
свог пословања ангажује друга лица, дужна да обезбеди одговарајуће механизме 
провере да ли су таква лица подесна, адекватно оспособљена и контролисана, као 
и да има добро дефинисане процедуре провере усклађености пословања. 
10. Однос са регулатором: Финансијска институција би требало да буде отворена 
за сарадњу са регулаторним органима и да их одмах обавештава о било којим 
околностима које се тичу њеног пословања које би се разумно могле очекивати да 
ће бити откривене.
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да допринесе уштеди трошкова усклађености пословања који настају у 
процесу регулације.

Стандарди и принципи омогућавају менаџменту да „види дрво 
морала међу техничким дрвећем“.33 Иако је формално посматрано јед-
ноставније за банке, формулишући основне принципе SIB (сада FSА) 
може лакше да казни финансијску институцију која не поштује одређе-
ни принцип него неко конкретно техничко правило, обзиром да има 
могућност да појашњава односно тумачи сваки принцип. Ако се са тим 
не слаже, финансијска институција може да тужи FSA, али не обичном 
суду, већ специјалном трибуналу у коме седе један правник, један банкар 
и један рачуновођа. Међутим, развој евродоларског тржишта и долазак 
страних банака који нису били део „интерпретативне заједнице“ утицао 
је на ‘формализацију’ комплајанса и институционализације комплајанса 
у организациону једницу у чијем је фокусу примарно старање о профе-
сионалним обавезама банкара.

За разлику од овог комплајанса кога је изнедрио британски праг-
матизам, германски формализам претворио је комплајанс у „формал-
ни“ комплајанс.34 Неке немачке банке су вршиле outsourcing комплајанс 
функције – преношењем комплајанс функције на адвокатске канцела-
рије. То је, неретко, доводило до „креативног“ комплајанса, чиме се на-
рушио ethos комплајанса. Иако Базелски комитет за контролу банака 
у свом документу „Комплајанс и функција комплајанса у банкама“ не 
објашњава raison d’être комплајанса као регулаторне технике, Комитет 
ипак указује на outsourcing функције комплајанса. Десети принцип овог 
документа гласи: „Комплајанс треба да се посматра као активност јез-
гра управљања ризицима унутар банке. Специфични задаци за функ-
цију комплајанса могу бити предмет outsourcing-а, али морају остати под 
одговарајућим наздором руководиоца комплајанса.“35

IV Од једнообразног правила до индивидуализације
регулаторног режима за сваку банку

Било да је законска норма или интерпретативно правило које 
доноси надлежно министарство или финансијски регулатор, законода-

33 J. Black, op. cit., стр. 103.
34 О концепту „немачког“ комплајанса вид. нпр.: Handbuch der Compliance-Organisa-

tion, Deutcher Sparkassenverlag Stuttgart, 1995.
35 Под окриљем Заједничког форума за финансијске конгломерате, Базелски комитет 

за контролу банака, Међународна организација комисија за хартије од вредности 
и Међународна асоцијација контролора осигурања су развили високе принципе за 
outsourcing у финансијским услугама: Joint Forum, Outsourcing in Financial Services, 
February 2005, доступно на адреси: www.bis.org.
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вац и регулаторни орган не могу да ухвате корак са брзом пословном 
праксом. Као инструменти регулаторног режима, правила као формал-
ни извор права могу бити недовољно одређена,36 премало или превише 
обухватна. Економска анализа права истиче ефекат оваквих правила: 
уопштавање може одвратити адресате од друштвено пожељног пона-
шања, док их недовољан обухват правила подстиче да се понашају на 
друштвено непожељан начин.37 Тако прескриптивне диспозиције нор-
ми, праћене јасном санкцијом, позивају на „формални“ комплајанс, 
односно изричиту усклађеност пословања са захтевом из диспозиције 
норме. Исто тако, поступање у складу са правном нормом, али супрот-
но циљу који је законодавац имао у виду, са елементима злоупотребе 
права, отвара пут ка „креативном“ комплајансу.38

Банкарска регулатива дуго времена је почивала на категоричким 
диспозицијама. Временом се у прописима о пословању банака појављују 
и алтернативне диспозиције, које могу предвидети неколико облика 
понашања и оставити банака избор неко од предвиђених понашања.39 
Развој супервизије засноване на ризику утицао је на увођење диспози-
ција које дају дискрециону власт пре свега финансијским регулаторима 
којима овакве диспозиције (нарочито присутне у домену пруденционе 
регулације банака) дозвољавају да у овкиру своје дискреционе власти 
слободно цене целисходност неког решења. За разлику од алтернатив-
них диспозиција и диспозиција које дају дискрециону власт, код којих 
се обухват захтеваног понашања адресата норме утврђује али му се ос-
тавља слобода избора, диспозитивне диспозиције овлашћују субјекта да 
сам створи другу диспозицију, односно диспозиције којима регулишу 
сопствено понашање или понашање других субјеката. То нису само оне 
диспозиције које произлазе из начела аутономије воље странака нпр. у 
смислу облигационих односа, већ и унутрашња правила о пословању 
и усклађености пословања са законом које банке развијају у контекс-
ту „регулаторних уговора“. Погрешно је сматрати да овакве диспози-
ције које не проистичу непосредно из прописа о пословању банака нису 
обавезне. Ако банка употреби своје овлашћење да утврди правила по-
нашања којих ће се прдржавати како би задовољила пруденционе стан-

36 О типовима средстава којима се норма чини неодређеном вид.: К. Чавошки, Р. Ва-
сић, Увод у право, Београд, 2006, стр. 326–332.

37 I. Erlich, R. Posner, „An Economic Analysis of Legal Rulemaking“, 3 Journal of Legal 
Studies, 1974, стр. 257.

38 Кога треба разликовати од „креативног усклађивања пословања“ у складу са духом 
закона, стандардима и принципима регулације. R. Baldwin, Rules and Government, 
Oxford, 1995, стр. 186–189.

39 Р. Лукић, op. cit., стр. 200–210; Р. Лукић, Б. Кошутић, Увод у право, Београд, 2008, 
стр. 126–144; К. Чавошки, Р. Васић, op. cit., стр. 282–293 и стр. 324–332.
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дарде и обезбедила усклађеност пословања са законом, а супервизор се 
са тим сагласи, онда њена диспозиција није ништа мање обавезна од 
принудне диспозиције закона или подзаконског акта финансијског ре-
гулатора којим би се прецизирало обавезно понашање банке.40

У домену финансијске регулације, недостатак правила као регу-
латорних инструмената настоји се ублажити ослањањем на стандарде и 
принципе који омогућавају циљни приступ регулацији. Основни изазов 
правила као технике регулације представља тензија између потребе за 
што већом обухватношћу и јасноћом са једне стране и флексибилношћу 
са друге.41 Алтернатива прескриптивним диспозицијама су стандарди, за 
које се сматра да омогућавају „циљни“ приступ регулацији, омогућавајући 
флексибилну примену и дајући тако већу могућност слободног процењи-
вања.42 За разлику од закона чије доношење и спровођење не може да 
се обезбеди у кратком року и који нису прилагодљиви променама, стан-
дарди се могу брже донети и лакше променити. Што је закон детаљнији, 
то је већа могућност правних празнина, а што је општији то по правилу 
оставља више произвољности тумачења.43 Али управо та флексибилност 
и дискреција ипак отварају пут дискриминацији и произвољности. Стан-
дарде је такође теже спровести у пракси него правила.44 Исто тако, при-
нципи као опште норме испољавају недостатке у пракси.45

Друга могућност је признавање веће дискреционе моћи финан-
сијског регулатора, кроз развијање тзв. „интерпретативних заједница“ 
између регулатора и регулисаних субјеката и „конверзационим моделом“ 
регулације.46 Прави или „инстинктивни“ комплајанс као регулаторна тех-
ника развија се у оквиру „интерпретативних заједница“. На овај начин 
регулаторни орган жели да обезбеди поштовање циља норме чак и ако 
нема правила о одређеном проблему и када постоји правна празнина. 
Ово суштински подсећа на неки облик затварања система, а нарочито се 
испољава кроз ограничавање судске власти да одлучује о питањима „тех-
ничке“ контроле коју спроводе регулаторне агенције у свим секторима 
привредног система. De facto, регулаторне агенције на тај начин настоје 

40 У смислу: Р. Лукић, op. cit., стр. 212–214.
41 J. Black, „‘Which Arrow?’ Rule Type and Regulatory Policy“, Public Law (1995), стр. 94.
42 О правној природи стандарда вид.: С. Табороши, Т. Јованић, „Улога стандарда у 

регулисању привреде и њихова правна природа“, Правни живот, бр. 11/2006, стр. 
317; R. Baldwin, C. McCrudden, Regulation and Public Law, 1987, главе I и II.

43 R. Posner, Economic Analysis of Law, Wolters Kluwer, 2007, cтр. 586–587.
44 S. Breyer, Regulation and its Reform, Cambridge, 1982, cтр. 109.
45 M. Reßing, „Prinzipen als Normen mit zwei Geltungsebenen“, Archiv für Rechts und So-

zialphilosophie, Vol. 95 (2009), Heft  1, стр. 28.
46 J. Black, Rules and Regulators, Oxford, 2003, cтр. 19–45; R. Baldwin, Rules and Govern-

ment, Oxford, 1995, cтр. 143–190.
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да обезбеде монопол над тумачењем права. Овакве „интерпретативне 
заједнице“ и „конверзациони модел“ регулације у коме финансијске ин-
ституције и професионална удружења банкара учествују у доношењу ин-
терпретативних правила пословања банака и њиховом тумачењу, могу се 
заснивати на једнообразном регулаторном режиму, или на индивидуали-
зованој стратегији према свакој појединој банци.

То, другим речима значи да регулација банака може бити егзоген 
или ендоген процес.47 У другом случају долази до преношења дела ре-
гулаторне функције на банке, односно „приватизације“ функције јавне 
управе. Стабилно и сигурно пословање банке и заштита интереса клије-
ната ипак нису само циљеви јавног права и органа јавне управе, већ 
исто тако и циљеви регулисаних институција. Предност овог облика ре-
гулисања пословања финансијских субјеката је у томе што „подстицаје 
регулисаних институција приближава циљевима регулатора“.48 У том 
смислу се комплајанс показао делотворним.49 Отуда се класична подела 
на јавно и приватно право сходно критеријуму јавног или приватног 
интереса (теорија интереса) чини превазиђеном.50 Исто тако, подела 
по бинарном коду на јавно и приватно право према карактеру, однос-
но дејству норме на императивне и диспозитивне, чини се да је такође 
превазиђена. „Поистовећивање јавног са императивним, приватног са 
диспозитивним је сувишно откако наука располаже изразима jus cogens 
и jus dispositivum.“51

Овај ендогени процес регулације често је заснован на нормама са 
диспозитивном диспозицијом. Банка тако добија овлашћење да се пона-
ша у дозвољеним границама у оквиру којих ствара сопствена правила 

47 Вид. интересантну расправу на ову тему: D. Boudreaux, R. B. Ekelund, „Regulation as 
an Exogenous Response to Market Failure: A Neo-Schumpeterian Response“, 143 Journal 
of Institutional and Th eoretical Economics, 1987, cтр. 537–554; V. Goldberg, „Clarifying 
the Record: A Comment“, 144 Journal of Institutional and Th eoretical Economics, 1988, 
cтр. 885–888.

48 D. G. Mayes, „Contracts and competition in the regulation of European Stock Exchang-
es“, Journal of Financial Regulation and Compliance, Vol. 11, No. 2 (2003), 121, cтр. 133; 
готово идентично закључује и: C. Hannoun, „La déontologie des activités fi nancières: 
contribution aux recherches actuelles sur le néo-corporatisme“, RTD com, No. 42, juill-
sept 1989, 422, стр. 426.

49 T. Makki, J. Braithwaite, „Praise, pride and corporate compliance“, International Journal 
of the Sociology of Law, Vol. 21 (1993), стр. 73–91; J. T. Scholz, „Voluntary compliance 
and regulatory enforcement“, Law and Policy, Vol. 6, No. 4 (1984), 385, стр. 392.

50 О томе нарочито: В. Водинелић, „Разликовање јавног и приватног права“, Анали 
Правног факултета у Београду, бр. 5, 1982, 657, стр. 670–678; М. Пелеш, „Однос 
јавног и приватног права“, Годишњак Правног факултета у Сарајеву, 1972, стр. 202 
и даље; C. Eisenmann, „Droit public, droit privé“, Revue du droit public et de la science 
politique, 1952, стр. 903.

51 В. Водинелић, op. cit., стр. 670.
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и преузима одговорност за њихово спровођење.52 Међутим, неопходно 
је да унутар организације банке постоји свест о циљевима регулације, 
висок пословни морал и добро корпоративно управљање. Дакле, основ-
ни предуслов комплајанса као регулаторне технике је постојање високог 
пословног морала и добро корпоративно управљање у банкама.

V Уговорна регулација или принудна саморегулација

Индивидуализација регулаторног режима и интернализација ре-
гулаторне стратегије је у основи преношење јавних овлашћења на ре-
гулисане субјекте и представља стимулативну меру, односно подстицај 
банкама да ускладе своје пословање са циљевима регулације банака.53

Финансијски регулатор чини позив на понуду, док акт о одабраном 
моделу одређивања основа за обрачун капитала, као и стратегији/плану 
комплајанса представља својеврсну понуду банке према регулатору за 
закључење регулаторног уговора којим се банци омогућава да (делимич-
но) интернализује регулаторну функцију. Кауза овог уговора су основни 
и оперативни циљеви регулације које је финансијски регулатор изнео у 
својој стратегији контроле банака. „Обезбеђење“ уговора су контролне 
и корективне мере, санкције, којима располаже финансијски регулатор у 
случају да се финансијска институција не придржава услова уговора, када 
регулатор може да користи неку од арсенала корективних мера којима 
располаже (обично градуиране).54 Овакво објашењење облигације у јавном 
праву неки могу схватити као јерес, па би због тога концепт ‘несаврше-
них’ уговора требало појаснити из угла економске доктрине познате као 
Нова институционална економија. Ова економска доктрина наглашава 
концепт релационих уговора. Реч је о несавршеним уговорима, код којих 
се обе стране изричито или прећутно договарају о начину понашања и 
међусобним односима у току трајања уговора. За разлику од класичног 
уговора где странке преговарају у време његовог закључења, где су јасно 
наглашене права обавезе и начин његовог извршења и који као признати 
уговор ужива правну заштиту, код релационих уговора уговорне стране 
континуирано преговарају.55 Регулаторни уговор омогућава да се задати 

52 М.-А. Frison-Roche, „How Should the Powers of Regulatory Authorities be Established 
in Terms of Law“, Revue d’économie fi nancière, No. 60, 85, стр. 90–95.

53 Превасходно у контексту пруденционих лимита: T. Campbell, Y. Chan, A. Marino, 
„An incentive-Based Th eory of Bank Regulation“, 2 Journal of Financial Intermediation 
(1992), стр. 255.

54 D. G. Mayes, op. cit., стр. 131.
55 J. R. Macneil, „Th e Many Futures of Contract“, 47 Southern California Law Review, 1974, 

691, cтр. 738–739; O. Williamson, Th e Economic Institutions of Capitalism – Firms, Mar-
kets, Relational Contracting, New York, 1985, cтр. 29.
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циљеви постигну уз најниже трошкове.56 Поред тога што стране уговор-
нице континуирано преговарају о условима уговора и модалитетима из-
вршења, уговор има елементе алеаторности обзиром да стране не могу 
са сигурношћу да утврде све околности случаја, нити могу да очекују са 
сигурношћу да ће уговор бити извршен.57 Регулаторни уговори подразу-
мевају и договор о механизмима извршења уговора, обзиром да уговор-
не стране не рачунају на судску заштиту и због тога морају да предвиде 
механизме заштите од опортунистичког понашања. Стране уговорнице 
континуирано преговарају управо да би се кауза њиховог уговора прила-
годила променама околности на тржишту.58

На једном крају „регулаторног клатна“59 је регулаторна техника 
која се обично означава као командно-контролна регулација (command-
and-control), заправо постављање правила и стандарда и одређивање 
санкција у случају њиховог непридржавања (пре свега когентна регула-
тива).60 На другом крају је саморегулација или аутономна регулација, као 
„поверавање јавних овлашћења приватним субјектима у институциона-
лизованом облику“,61 која на финансијском тржишту има дугу историју 
и значајну улогу. За разлику од овакве саморегулације, где приватни 
субјекти имају овлашћење да створе правила понашања за привредне 
субјекте и тако спроводе своје и циљеве од општег интереса, уз разли-
чите могућности санкционисања (нпр. јавно објављивање, искључење 
листираног акционарског друштва са берзе и сл.) уговорна саморегу-
лација,62 односно принудна саморегулација63 de facto представља одго-
вор финансијске институције на претњу увођења строжије контроле од 
стране органа јавне управе.64 Комплајанс је, дакле, и облик индивидуа-

56 O. Williamson, op. cit., стр. 72; V. Goldberg, „Regulation and Administered Contracts“, 7 
Bell Journal of Economics, 1976, cтр. 426–448.

57 R. Richter, „Banking Regulation as Seen by the New Institutional Economics“, у: E. Fu-
rubotn, R. Richter, Th e Economics and Law of Banking Regulation, Center for the Study of 
the New Institutional Economics, Occasional Papers, Vol. 2, Winter 1989/90, стр. 136–137.

58 O. Williamson, op. cit., стр. 29, 32 и 72. 
59 M. K. Sparrow, Th e regulatory craft : Controlling risks, solving problems, and managing 

compliance, Th e Brookings Institution, Washington, стр. 34.
60 А. Ogus, op. cit., 1994, cтр. 121 et seq.; R. Baldwin, M. Cave, Understanding Regulation: 

Th eory, Strategy and Practice, Oxford University Press, 1999, cтр. 34 et seq.
61 P. Birkinshaw, I. Harden, N. Lewis, Government by Moonlight: Th e Hybrid Parts of the 

State, London, 1990, стр. 3.
62 Како је назива Огус: A. Ogus, „Re-thinking Self Regulation“, 15 Oxford Journal of Legal 

Studies (1995), стр. 97.
63 Тако: I. Ayers, J. Braithwaite, Responsive Regulation: Transcending the Deregulation De-

bate, Oxford, 1992.
64 Саморегулација и принудна саморегулација могу да постоје заједно (индивидуа-

лизована регулација одвија се у оквиру саморегулације – нпр. модел управљања 
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лизације регулаторне стратегије, односно прилагођавање регулаторног 
режима као свеукупности прописа и правила о пословању банака, стан-
дарда, метода и облика регулације, укључујући и алтернативне механиз-
ме (нпр. дисциплинујућа улога финансијског тржишта) карактеристи-
кама одређене банке.

Овај уговор захтева не само постојање добре воље и поверења 
са обе стране, већ и могућност регулатора да континуирано прати ре-
гулисане субјекте. Континуитет међусобног односа обезбеђује управо 
„интерпретативна заједница“ тумачења прописа заснована не само на 
дискреционој моћи финансијског регулатора, већ и проактивном ставу 
контролисаних банака.

VI Развој културе усклађености пословања и претпоставке 
за увођење правог комплајанса

Код принудне саморегулације, односно уговорне регулације (обзи-
ром да се заснива на регулаторном уговору, било имплицитном или екс-
плицитном), пословни морал постаје делимични супститут регулаторне 
улоге државе,65 од користи како банкама, тако и потрошачима и чита-
вој друштвеној заједници. А пословни морал подразумева постојање 
културе усклађености пословања. Претпоставимо да је коришћење фи-
нансијских услуга подигло ниво благостања потрошача и да је смањило 
ниво трансакционих трошкова у финансијском посредовању. Ово би 
могао бити резултат следећих околности:

а) доношењем прескриптивних правила решен је одређени про-
блем односно тржишни недостатак (нпр. јаснија и детаљнија правила 
рекламирања);

б) потрошачи су постали свесни неких од потенцијалних опаснос-
ти које се појављују у погледу компликованих финансијских производа 
и/или су постали боље информисани и склонији да врше поређење фи-
нансијских услуга (што може бити резултат нпр. стратегије образовања 
потрошача коју подстичу финансијски регулатор и удружења потроша-
ча);

в) услови на тржишту су се променили, тако што су се појави-
ле нове врсте финансијских услуга, нови финансијски посредници који 
нуде повољније услове (што може бити резултат дерегулације финан-
сијског сектора којом је подстакнута конкуренција); и најзад

тржишним ризиком пословања банке у складу са начелима Базелског споразума о 
мерењу капитала).

65 С. Табороши, „Пословни морал и макроекономска ефикасност“, Право и привреда, 
5–8/2006, стр. 102.
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г) став финансијског сектора према поштовању прописа се проме-
нио у правцу стварања опште културе поштовања прописа и усклађи-
вања пословања не само са законом, већса циљевима финансијске регу-
лације.

Из ових ситуација произлази да се само у првом случају (када, 
примера ради, прескриптивна норма решава проблем асиметричнос-
ти информација тако што нпр. одређује минимални обавезни садржај 
рекламе у погледу одређене финансијске услуге) правном нормом не-
посредно утиче на смањење трансакционих трошкова потрошача. Но, 
такође, стварање једне опште културе поштовања закона и повољне 
климе која стимулише понашање финансијских институција у складу са 
правилима струке и етичким начелима утиче на пораст индивидуалне и 
укупне потрошачке корисности.

Промене нивоа културе усклађивања пословања са правилима и 
принципима регулације банака на првом месту зависе од става банкарс-
ког сектора о друштвено корисним ефектима поштовања прописа. Дак-
ле, без пословног морала нема комплајанса. Интереси државе и банака 
су идентични: одсуство финансијске нестабилности и финансијских 
криза, сигурно и здраво пословање банака, конкурентно банкарско тр-
жиште и конкурентна неутралност регулације банака у односу на остале 
финансијске институције које нуде финансијске производе супституте.

Успешна регулаторна стратегија подразумева мотивацију акцио-
нара, менаџмента и поверилаца банака да се активно укључе у оства-
ривање основних циљева регулације. Одлучујући утицај на стварање 
културе поштовања прописа има сам регулаторни орган, својим поступ-
цима и подстицајима које развија. Финансијски регулатор јесте аутори-
тет и власт, али свој мач принуде мора да сакрије иза леђа и да створи 
утисак да је процес регулисања пословања банака део система сарадње.

Поред „осећаја партнерства“, финансијски регулатор мора бити 
проактиван а не реактиван. Први импулс успешног комплајанса морао 
би да дође од стране финансијског регулатора: управо регулатор мора 
први да пошаље сигнале банкама, да преговара са банкама, да их поду-
чава као „просветитељ“.66 Финансијски регулатор мора да убеђује банке 
да развију корпоративну културу у духу изреке „do ut des, facio ut facias“. 
То првенствено значи да се финансијски регулатор, кроз кога се ис-
пољава државна власт, самоограничава зарад лакшег постизања циља.67 

66 I. Ayers, J. Braithwaite, op. cit., cтр. 4; N. Reichman, „Moving backstage: Uncovering 
the role of compliance practices in shaping regulatory policy“, у: R. Baldwin, C. Scott, 
C. Hood (eds.), Reader in Regulation, Oxford, 1998, стр. 328; J. Black, „Talking about 
regulation“, Public Law, Spring 1998, 77, стр. 91.

67 Држава се својом вољом обавезује, самоограничава, али она остаје суверена и ако 
се обавеже уговором, у смислу: G. Jellinek, Allgemeine Staatslehre, 1905, стр. 357.
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Међутим и ако се јавна управа схвати као „партнер“ регулисаних субје-
ката, реч је о односу где евидентно постоји неједнакост уговорних стра-
на. Основно ограничење финансијског регулатора у развоју стратегије 
комплајанса банака је његово обавезивање да што је успешнија функ-
ција комплајанса у банкама, то регулатор мање задире у пословање бан-
ке и даје већи примат документарној контроли банака у поређењу са 
непосредном контролом, тј. инспекцијом. У стратегији комплајанса на-
метање корективне мере или санкције је знак неефикасности ове стра-
тегије, док је у стратегији реактивне командно-контролно-корективне 
регулације знак њеног успешног спровођења.68 Но, ипак, комплајанс као 
превентивни механизам не може да постоји без контролно-коректив-
них механизама – оптимална стратегија подразумева оба приступа.69 
Мач принуде мора да постоји, без обзира да ли га јавна управа сакрива 
иза својих леђа или иступа држећи овај мач у руци. И када се доима као 
партнер, држава је јача уговорна страна.

Један од предуслова правог комплајанса су свакако и гаранције 
добре управе: независност, одговорност, транспарентност и институци-
онални интегритет финансијских регулатора.70 Независност и одговор-
ност финансијског регулатора су две стране једног истог новчића.71 Фи-
нансијски регулатор мора имати оперативну независност формулисања 
циљева и одабира начина да се основни и оперативни циљеви финан-
сијске регулације у пракси остваре. Финансијски регулатор ужива нај-
већи степен независности уколико се налази у саставу централне банке. 
Међутим, протеклу и ову деценију обележава тренд издвајања контрол-
не функције из оквира централне банке, која задржава одређене инге-
ренције у праћењу финансијске стабилности.72

68 Taкo: A. J. Reiss, „Selecting strategies of social control over organizational life“, у: K. 
Hawkins, J. Th omas (eds), Enforcing Regulation, Kluwer Nijhoff , 1984, стр. 24–25.

69 D. Singh, „Enforcement decisions in banking regulation and supervision“, Journal of 
International Banking Regulation, Vol. 4, No. 4 (2003), 301, стр. 302; N. Gunningham, 
„Negotiated non compliance: A case study of regulatory failure“, Law and Policy, Vol. 9, 
No. 1, 69, стр. 70; R. Cotterell, Th e Sociology of Law: An Introduction, Butterworths, стр. 
245.

70 U. Das, M. Quintin, „Crisis Prevention and Crisis Management: Th e Role of Regulatory 
Governance“, у: R. Litan, M. Pomerelano, V. Sundararajan (eds.), Financial Sector Gover-
nance: the Role of the Public and Private Sectors, Washington, 2002, 163, стр. 167–169.

71 C. Zilioli, „Accountability and Independence: Irreconcilable Values or Complementary 
Instruments for Democracy? Th e Specifi c Case of the European Central Bank“, у: G. 
Vandersonden (ed.), Mélanges en homage à Jean-Victor Louis, ULB Brussels, 2003, стр. 
395–423.

72 О разлозима у прилог и против ингеренција централне банке у контроли банака 
вид. нпр.: C. Goodhart, D. Schoenmaker, „Should the functions of monetary policy 
and banking supervision be separated?“, Oxford Econоmic Papers, No. 47, стр. 539–560;
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Без обзира да ли је у саставу централне банке или не, финансиј-
ски регулатор мора да изгради углед, јер без угледа и његове оперативне 
независности (коју не треба изједначавати са институционалном неза-
висношћу) стратегија комплајанса се не може спровести у дело. Дакле, 
оперативна независност и углед финансијског регулатора, уз гаранције 
добре управе, су претпоставке које морају постојати на страни финан-
сијског регулатора.

Независност централне банке у свим земљама је на квалитативно 
вишем нивоу од независности финансијских регулатора. Србија је једна 
од малобројних земаља у којима регулатор банака „извлачи“ своју неза-
висност из Устава (чл. 107). Међутим, Устав РС овде само признаје НБС 
као врховну монетарну институцију. Међутим, кроз Закон о НБС, као 
и Закон о банкама законодавац је НБС поверио јавна овлашћења до-
ношења интерпретативних правила о пословању банака, легислативне 
иницијативе и контролне функције. Иако има запањујућих схватања да 
наша „централна банка представља посебну грану власти – монетарну 
власт, равноправну са законодавном, извршном и судском“,73 Народна 
банка Србије тренутно представља једину праву независну регулаторну 
агенцију у Србији, која ужива далеко већу институционалну и нарочито 
оперативну независност у поређењу са две комисије које би суштински 
требало да представљају независне регулаторне агенције: Комисијом за 
заштиту конкуренције и Комисијом за хартије од вредности.74

Као једина права независна регулаторна агенција, регулаторна 
стратегија НБС може бити пример свим осталим квази-регулаторним 
агенцијама и представља добар пример стратегијског управљања у ор-
гану јавне управе.75 Гаранцију њене независности представља и огра-
ничење спора пуне јурисдикције, које данас представља међународни 
стандард.76 Судови у највећем броју земаља у свету не могу да улазе у 
меритум ствари, јер је по правилу реч о техничкој контроли. Лица за-
послена у органу који контролише банке уживају имунитет у спору о 

J. Peek, E. S. Rosengren, G. Tootle, „Is bank supervision central to central banking?“, 114 
Quarterly Journal of Economics (1999), стр. 629–653.

73 Љ. Вељић, „Нека спорна питања поводом решења донетих у поступку контроле 
банака“, Право и привреда, бр. 5–8/2004, 979, стр. 982.

74 Т. Јованић, „Финансијско тржиште: Институционални капацитет и овлашћења ре-
гулаторног органа – Постојеће стање и могући правци реформе“, у: Т. Јованић, А. 
Ковачевић, Развој финансијског тржишта Републике Србије – Пословни амбијент 
и институције, Досије, Београд, 2008, стр. 25.

75 НБЈ, Циљеви и задаци контроле банака, Београд, 8. новембар 2002.
76 О осталим стандардима заштите функције супервизије и супервизора вид. нпр. R. 

Delston, Statutory Protections for Banking Supervisors, Th e World Bank, Financial Sector 
Group, 1999.
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накнади штете уколико су савесно испуњавала своју дужност.77 Исто 
тако, једна од одредби која се може срести у законима о банкама дру-
гих држава представља ограничење могућности вођења другостепеног 
поступка у случају одлука финансијског регулатора у случају инсолвент-
ности банке. Међутим, НБС је један од ретких финансијских регулатора 
код кога не постоји управна контрола управе, бар не као институциона-
лизована двостепена контрола законитости и целисходности првостепе-
них одлука. Иако се последњих година назире напор НБС да у поступак 
доношења прописа које је законом овлашћена да доноси укључи ширу 
пословну јавност (нпр. кроз достављање мишљења о неком предлогу пу-
тем електронске поште), неопходно је да се развије већа транспарентност 
регулаторног процеса, а пожељно би било да се овакво учешће институ-
ционализује кроз одговарајућа представничка тела/панеле представника 
финансијских институција и корисника њихових услуга.

Финансијски регулатор мора да се увери у спремност банке да за-
снује уговорни однос и испуњава обавезе из регулаторног уговора. Пре 
свега, финансијски регулатор мора да се увери да банка развија културу 
усклађености пословања и да је успоставила адекватан систем корпо-
ративног управљања са јасном унутрашњом расподелом надлежности. 
Добро корпоративно управљање представља прву и најважнију степе-
ницу на путу до правог комплајанса. Функција супервизора никако не 
би смела да подсећа на функцију надзорног одбора банке.78

Од изузетног значаја је компетентност и лични интегритет ме-
наџмента банке. Стога не чуди што Базелски комитет већ у другом 
параграфу поменутог консултативног документа о комплајансу каже: 
„Комплајанс почиње на врху. Биће најефективнији у култури корпо-
рације која подстиче стандарде поштења и интегритета и у којој одбор 
директора и виши менаџмент воде својим примером.“ Као што једна 
пословица каже: „риба увек смрди од главе“; „Дух једне организације се 
креира на њеном врху. Ако у организацији влада позитиван дух, то је 
зато што је дух њених водећих људи такав.“79

Штавише, менаџмент банке је позван да осигура стручност, однос-
но компетентност запослених и да развије дух етичког пословања, јер је 
то основ „компетентног комплајанса“ као последње степенице у развоју 
правог комплајанса.80 Од лица које је добило дозволу за обављање од-

77 R. M. Lastra, Central Banking and Banking Regulation, London, 1996, стр. 32–34.
78 M. Blair и др., Blackstone’s Guide to the Financial Services and markets Act 2000, Black-

stone, 2001, стр. 27.
79 P. Дракер, Ј. Маћариело, Дракер из дана у дан, Адижес, Нови Сад, 2006, стр. 15.
80 Ј. Edwards, „Individual and corporate compliance competence: An ethical approach“, 

Journal of Financial Regulation and Compliance, Vol. 11, No. 3 (2003), стр. 225; G. 
Wood, „A partnership model of corporate ethics“, Journal of Business Ethics, Vol. 40, No. 
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ређене функције, ако регулаторни систем познаје такав регулаторни инс-
трумент,81 захтева се да се понаша у складу са захтевима интегритета своје 
функције и да штити углед своје професије и поверење клијената, да у 
обављању поверених надлежности поступа са дужном пажњом, сарађује 
са надзорним органом (како на унутрашњем нивоу, тако и супервизором, 
и обавести га о свим чињеницама за које се разумно може очекивати да 
су од материјалног значаја и сл.82 Стратегија заштите корисника финан-
сијских услуга не може се замислити без обавезе стручности, стандарда 
пажње доброг привредника и интегритета запослених у банкама.83

Банке морају да схвате да комплајанс није само „пуко извршавање 
одредби закона“ већ поступање у духу закона. Две основне одреднице 
compliance функције су: професионалне обавезе банкара, односно деонто-
логија банкарске професије и пословна етика.84 Међутим, комплајанс је 
ипак шири концепт од „деонтологије“ обзиром да се не односи само на 
професионална правила чије непоштовање може изазвати остварење ри-
зика комплајанса, већ и све оно што је обухваћено комплајанс ризиком.85

Иако у Великој Британији, земљи где је настао прави комплајанс, 
на челу ове функције може бити само искусни правник, чињеница да 
ли је запослени банке који је на челу ове функције односно руково-
дилац комплајанса правник или не није од пресудног значаја за успех 
комплајанса, уколико та особа разуме ethos compliance функције. У сва-
ком случају, правници у комплајансу не смеју да буду „правници-занат-
лије“, већ морају да буду „правници-визионари“. Другим речима, они 
морају да осете проблем и реагују пре него што их финансијски регула-
тор упозори на проблем! Са једне стране, они су продужетак „пипака“ 
супервизора, а са друге стране брана против прекомерног мешања фи-

1 (2002), 61, стр. 63; о разлици између комплајанс стратегије и етичког менаџмента 
вид.: L. S. Paine, „Мanaging for organizational integrity“, Harvard Business Review, Vol. 
72, No. 2 (1994), 106, стр. 111.

81 Вид. FSA, Th e Statements of Principle and Code of Practice for Approved persons, APER, 
June 2001.

82 A. Campbell, P. Catwright, Banks in Crisis: Th e legal response, Ashgate, 2002, стр. 87–
91.

83 B. Boisseau, C. Sayag, Déontologie et droit des activités fi nanciers au Royaume-Uni, AEF, 
1996, стр. 170–171.

84 Деонтологију банкарске професије не би требало мешати нити са правом, нити са 
моралом, односно пословном етиком. Реч је пре свега о lex mercatoria, коју закон 
често потврђује у пракси и тако постаје део jus cogens. J. Pardon, „La déontologie 
du banquier“, у: Le droit économique et fi nancier en 1985 – Hommage a Robert Henrion, 
Bruylant, Bruxelles, 1985, стр. 431; R. Henrion, „La déontologie du banquier“, у: Le droit 
économique et fi nancier en 1985 – Hommage a Robert Henrion, Bruylant, Bruxelles, 1985, 
419.

85 P. Jolain, „Déontologie“, Banque magazine, No. 641, (2002), стр. 17.
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нансијског регулатора у пословање банке. Када запослени у комплајанс 
оделењима наших банака убеде своје колеге, нарочито оне из профит-
них центара банке, да су они од НБС добили овлашћење за вршење ре-
гулаторне функције и да ће бити мање изложени непосредном надзору 
НБС ако комплајанс добро функционише, тек онда ће остали сектори 
почети да их поштују. Почетак compliance функције у банци није лак и 
обележен је унутрашњим сукобима, нарочито у земљама у транзицији у 
којима се не разуме природа ове функције. У том смислу, аутор се нада 
да ће овим радом допринети бољем схватању значаја ове функције и 
њеном признању унутар организационе структуре банке.

VII Специфичност комплајанс функције као сегмента
система унутрашњих контрола у банци

Комплајанс функција, било самостална било у оквиру прав-
ног оделења, не сме се изједначити са функцијом интерне ревизије.86 
Одељење за управљање ризицима и одељење за усклађеност пословања 
су резултат две стимулативне мере које доприносе смањењу ризика и 
развијају културу усклађености пословања и обе су интегрални део уп-
рављања ризицима.87 За разлику од оделења за управљање ризицима у 
пословању банке (risk management) у чијем је фокусу пруденциона регу-
лација, основна сврха compliance функције је да се олакша усклађеност 
пословања банке са правилима и стандардима коректног понашања 
према клијентима банке (conduct-of-business), односно да се заштите 
интереси клијената банке, испоштују професионалне обавезе банке и 
умањи потенцијална одговорност банке за неусклађеност пословања 
или настанак репутационог ризика. Дакле, суштина комплајанс фун-
кције у банкама је старање о професионалним дужностима банкара и 
минимизовање одговорности за неусклађеност пословања. Комплајанс 
функција поред контроле запослених у домену ризика комплајанса под-
разумева и саветовање и образовање запослених. У оквиру ове функ-
ције развија се стратегија откривања и праћења ризика комплајанса, и 
његова контрола.

Четири основна нормативна извора професионалних обавеза 
банкара су:88 пословна пракса и обичаји, правила професионалних уд-

86 Ризик комплајанса је укључен у методологију процене ризика функције интерне ре-
визије која оцењује функцију комплајанса. Basle Committee on Banking Supervision, 
op. cit., пар. 44 и 45.

87 Z. Mikdashi, Regulating the Financial Sector in the Era of Globalization: Perspectives from 
Political Economy and Management, Palgrave, 2003, стр. 62.

88 R. Cranston, Principles of Banking Law, Oxford, 1997, стр. 214.



БАНКАРСКО ПРАВО Право и привреда

162

ружења, закони и правила које доноси финансијски регулатор и унутра-
шња правила пословања банке. Посебно су битна правила која уређују 
начин пословања и однос према клијентима, којима се установљавају 
професионалне обавезе банака, штите корисници финансијских услуга 
и обезбеђује транспарентност пословања.

Комплајанс стратегија обухвата читаву „банкарску операцију“89 
(l’opération de démarchage bancaire) која се дефинише као свака опера-
ција која обухвата скуп активности, правних, материјалних или нема-
теријалних на начин који понудилац банкарске услуге настоји да реали-
зује неку операцију са финансијским инструментима, банкарски посао, 
посао повезан са тим послом (финансијско посредовање) и припремне, 
акцесорне радње, укључујући оглашавање финансијских услуга и саве-
товање клијената с циљем да се постигне споразум о закључењу банкар-
ске операције, тј. банкарског посла.90

Комплајанс оделење подучава све запослене како да штите инте-
ресе клијената и нуде „одговарајуће“ финансијске услуге. У нарочитом 
фокусу compliance функције су четири опште професионалне обавезе 
банкара: дужност пажње, принцип немешања у послове клијента, оба-
веза информисања и саветовања клијената и поштовање банкарске тај-
не. Заштита интереса клијената постиже се стандардима који се одно-
се на компетентност запослених и менаџмента, као и установљавањем 
низа професионалних обавеза и одговорности финансијских посредни-
ка („правила доброг понашања“).91 Стандардима правичног пословања 
клијенти се настоје заштитити од збуњујућег, преварног и дискрими-
наторног понашања. Њихови економски интереси штите се правили-
ма одговорног банкарског понашања, поступања у најбољем интересу 
клијента, заштите поверљивих података и сл. Професионалне обавезе 
банкара као што је спречавање сукоба интереса, забрана злоупотреба и 
манипулација на тржишту, спречавања прања новца и слична ограни-
чења, наметнута су у циљу заштите јавног поретка, али се у исто време 
њима штите и појединачни интереси. Професионалне обавезе банака се 
константно развијају и сада се може рећи да банкари имају обавезу да се 
разборито понашању не само у управљању банком, већ и да надгледају 
послове клијента, јер банка може бити одговорна под извесним услови-
ма и за пропуштање да уочи незаконито пословање клијента.92

89 M. Krommyda, „L’importance de la fonction de conformité (compliance) pour l’intégrité 
de l’établissement bancaire“, EUREDIA, 2004/4, 523, стр. 550–551.

90 H. Matsopoulou, „Le démarchage bancaire ou fi nancier“, RD bancaire et fi nancier, 2003, 
стр. 379.

91 M. Karlin, „Les Règles de Bonne conduite sur les marchés fi nanciers“, Banque, No. 598, 
1998, стр. 2. 

92 D. Emmenecker, M. Corradini, op. cit., стр. 18–20.
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VIII Закључак

Базелске препоруке „Комплајанс и функција комплајанса у бан-
кама“ из 2005. године, које су представљале основ за доношење Одлуке 
НБС којом се уређује ова функција, истичу значај ове функције, одго-
ворност руководства банке и вишег менаџмента за стварање и спро-
вођење стратегије комплајанса, уређују статус ове функције, независ-
ност и овлашћења запослених у комплајансу и њихове дужности. Иако 
Базелски комитет за супервизију банака добро примећује да комплајанс 
треба да буде део културе организације и препоручује низ оператив-
них принципа спровођења комплајанса у дело, из њега се јасно не види 
raison d’être комплајанса као регулаторне технике којом се регулаторна 
функција делимично „приватизује“ односно „интернализује“ унутар 
регулисаног субјекта. Чини се да су овај документ писали искључиво 
стручњаци из праксе, највероватније регулаторних органа задужених за 
контролу банака из земаља чланица, иако је у савременој теорији регу-
латорног (привредног) познато да је реч о једном од облика регулисања 
пословања банака. Теорија често јесте досадна, али је увек била и остаће 
неопходна за разумевање рација неког института, нарочито онда када 
се он тек уводи у нормативни поредак или регулаторни процес. Теориј-
ски основ функције комплајанса неопходан је како би ова непрофитна 
функција банке, као и правници који су запослени у овом одељењу бан-
ке, били схваћени и признати од стране њихових колега из профитних 
центара банке.

Tatjana JOVANIĆ, LL.M/Finance (Frankfurt/Main)
Junior Faculty Member at the University of Belgrade, Faculty of Law

COMPLIANCE FUNCTION IN BANKS FROM THE 
PERSPECTIVE OF THE LAW ON REGULATION

Summary

Regulatory role of the State had been masked under “state interventionism” 
for a long time. Th e complexity of the elements of the economic system 
practically made the on-site control over all phases of economic activities and 
elements of the economic system futile. Th ere from aroused the need for the 
self-limiting of the State and entrusting the part of its regulatory function to 
regulated subjects, maintaining, of course, all prerogatives of authority and 
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power. Strategy of complying with the rules and standards of prudent and fair 
conduct of the banking business is based on the existence of the good will and 
confi dence on both sides, supervisor’s and banks’. Both contracting parties in a 
specifi c regulatory contract aim at fulfi lling common goals. Th e business ethics 
so became partial substitute for the regulatory role of the State. And the business 
ethics assumes the existence of the compliance culture. In this пaper the author 
also points to the main concept of the compliance risk, the specifi c nature of the 
compliance function as part of the bank’s internal control systems, and stresses 
out the diff erence between “instinctive” and “formal” compliance. Th eoretical 
background of the compliance function is needed to help this unprofi table 
function of the bank, as well as its employees, be understood and acknowledged 
by their colleagues from bank’s profi t centers.

Key words: banks, compliance, regulation, Law on Regulation.
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НЕКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ УГОВОРА О
ОБЕЗБЕЂЕЊУ КРЕДИТА

Резиме

У раду се разматрају неке карактеристике правних односа који се 
јављају код уговора о обезбеђењу кредита. Аутор разликује три основна 
правна односа и то уговор о кредиту, уговор о обезбеђењу кредита и по-
сао извршења, односно посао непосредног давања персоналног или ствар-
ноправног средстава обезбеђења. При томе кауза уговора о обезбеђењу 
је уговор о кредиту, а посла извршења уговор о обезбеђењу. Аутор даље 
указује на посебности правних односа код персоналних средстава обез-
беђења код којих је нужно уикључивање трећих лица, у односу на правне 
односе који се јављају код стварноправних средстава, код којих то не 
мора бити случај.

Кључне речи: кредит, уговор о обезбеђењу кредита, персонална сред-
ства обезбеђења, стварноправна средства обезбеђења, 
правни односи.

I Уговор о обезбеђењу кредита и кредитни посао

Начелно посматрано, сваки уговор о обезбеђењу кредита, како 
код персоналних, тако и код реалних (стварноправних) средстава обез-
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беђења, претпоставља постојање самог кредитног уговора.1 То важи не 
само онда када се обезбеђује банкарски уговор о кредиту, већ и онда 
када су у питању друге врсте кредитних послова, као што су уговор о 
продаји са одложеним плаћањем или уговор о некој привредној услузи 
са таквим начином плаћања.

Повезаност средства обезбеђења са основним правним послом 
видљива је и код тзв. законских средстава обезбеђења, односно средста-
ва обезбеђења чији је основ настанка утврђен законом. Тако на пример 
ради обезбеђења наплате својих доспелих потраживања насталих у вези 
са уговором заступник има право залоге на свотама које је наплатио 
за налогодавца, по његовом овлашћењу, као и на свим налогодавчевим 
стварима које је у вези са уговором примио од налогодавца или од не-
ког другог, док се налазе код њега, или код неког који их држи за њега, 
или док има у рукама исправу помоћу које може располагати њима.2 
Исто тако шпедитер (отпремник) ради обезбеђења наплате својих пот-
раживања насталих у вези са уговором о отпремању, има право залоге 
на стварима предатим ради отпремања и у вези са отпремањем све док 
их држи или док има у рукама исправу помоћу које може располагати 
њима.3 Организација за контролу робе има право залоге на роби која јој 
је предата на контролу, ради обезбеђења уговорене или уобичајене нак-
наде и накнаде нужних и корисних трошкова.4 Комисионар такође има 
право залоге на стварима које су предмет уговора о комисиону док се те 
ствари налазе код њега, или код неког који их држи за њега или док он 
има у рукама исправу помоћу које може располагати њима.5 Исто тако, 
превозник има овакво право на стварима које су му предате ради пре-
воза и у вези са превозом, док их држи или док има у рукама исправу 
помоћу које може располагати њима.6 У свим овим ситуацијама зако-
ном предвиђено заложно право претпоставља постојање одговарајућег 
уговора о заступању, шпедицији, контроли робе комисиону или прево-
зу робе. Поред тога, за настанак оваквог заложног права је неопходно да 
је тај основни уговор пуноважан.

Ипак, мада је правна везаност средства обезбеђења са основним 
послом очигледна не само код уговорних, већ и код законских средста-
ва обезбеђена, јасно је да између њих постоје и одређене разлике. На 

1 В. нпр. Wolfgang Rauch, Steff en Zimmermann, Grundschuld und Hypothek, Der Realkre-
dit in der Bankpraxis, 2. Aufl age, München, 1998, стр. 2.

2 ЗОО, чл. 809.
3 ЗОО, чл. 846 ст. 1.
4 ЗОО, чл. 853.
5 ЗОО, чл. 786 ст. 1.
6 ЗОО, чл. 679 ст. 1.
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примеру законског заложног права комисионара и других привредни-
ка који пружају привредне услуге у вези промета робе, видљиво је да 
то право на туђој ствари настаје без воље њеног власника, без искази-
вања тзв. уговорне воље, тј. воље да закључи уговор о залози ради обез-
беђења потраживања свог повериоца из основног посла. Код уговорних 
средстава обезбеђења, напротив, уговорна воља даваоца средства обез-
беђења не само да се исказује, него се закључени уговор о обезбеђењу 
јавља као заједничка, усаглашена воља даваоца и корисника средства 
обезбеђења.

II Тројност правних односа код уговора о кредиту
са средством обезбеђења

Давање неког средства обезбеђења, као што су хипотека, руч-
на залога, менични авал и др. представља промену до тада постојећих 
правних односа између правних субјеката којих се тиче. Поставља се 
питање шта представља правни основ, каузу те промене. Нема сумње да 
онај који жели да добије кредит мора да се обавеже да ће пружити од-
говарајуће средство обезбеђења. Али основ његове обавезе прибављања 
средства обезбеђења није у основном послу, уговору о кредиту, већ у 
посебном уговору који се може назвати уговором о обезбеђењу.

Поред основног посла, уговора о кредиту, јавља се, дакле, још је-
дан додатни уговор, уговор о обезбеђењу, чију основну садржину пред-
ставља обавеза корисника кредита да обезбеди (пружи) одговарајуће 
средство обезбеђења даваоцу кредита. Сагласност воља корисника 
и давоца кредита о томе је несумњиво један нови правни посао, и то 
посао уговорног карактера, независно од тога у каквом облику се ова 
сагласнсот воља остварује. Овај уговор може бити облигационог или 
стварноправног карактера.7 То може бити уговор који се закључује за-
једно са уговором о кредиту, али се може закључити и после, па и пре 
њега. Исто тако то може бити и посебна клаузула (каутела) у уговору о 
кредиту.

Овај додатни уговор, уговор о обезбеђењу кредита, се јавља као 
правни основ, кауза самог посла конституисања (давања) средства обез-
беђења, као извршног посла (посла извршења). Тај посао извршења је 
трећи правни однос који се код обезбеђења кредита јавља. У чему ће 
се овај посао састојати, зависи од природе средства обезбеђења. Ако се 
ради нпр. о меничном јемству, тај посао је заложни индосамент, ако је у 
питању ручна залога, он ће се исказати кроз предају заложене ствари, а 

7 H. Weber, A. Weber, Kreditsicherungsrecht, München, 2006, стр. 10.
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ако је у питању хипотека, кроз упис оптерећења (терета) у одговарајуће 
земљишне књиге, односно други регистар непокретности.

III Питање тзв. двоструке каузе

Смисао уговора о обезбеђењу кредита је да пружи давaоцу креди-
та додатну, већу сигурност да ће му кредит бити враћен, од оне коју му 
даје сам уговор о кредиту. Због тога се сигурно може рећи да је уговор о 
кредиту узрок настанка уговора о обезбеђењу. Ипак, само давање средс-
тва обезбеђења (заложни индосамент и предаја менице, предаја ствари 
у залогу, упис хипотеке у регистар непокретности итд.) свој правни ос-
нов нема у уговору о кредиту, већ у уговору о обезбеђењу. Уговором о 
кредиту се корисник кредита обавезао да прибави банци неко средство 
обезбеђења, било тако што ће са банком сам да закључи уговор о обез-
беђењу или тако што ће то учинити неко треће лице (уговор о јемству, 
уговор о ручној залози, уговор о хипотеци и др.). Тек тим уговором, уго-
вором о обезбеђењу, корисник кредита или треће лице су се обавезали 
да конкретно средство обезбеђења пруже банци као даваоцу кредита. 
Због тога је сам уговор о обезбеђењу кауза посла давања (констуисања) 
средства обезбеђења.8

Логична поседица оваквог става је да ће евентуална ништавост 
уговора о обезбеђењу кредита уклонити каузу послу давања средства 
обезбеђења (извршном послу, послу извршења). То значи да би се банка 
као давалац кредита у неком конкретном случају могла наћи у ситуа-
цији да остане без средства обезбеђења, иако је њена намера била да 
кредит одобри уз такво средство.

Због тога се у теорији јавило схватање о тзв. двострукој каузи. 
Суштина овог схватања је у томе да се сматра да посао извршења има 
двоструку каузу, једну у уговору о обезбеђењу, а другу у самом уговору 
о кредиту као основном послу.9

Ипак, схватање о двострукој каузи се у модерној теорији сматра 
неодрживом конструкцијом, због чега преовлађује став да је правни ос-
нов посла извршења само уговор о обезбеђењу.10

8 Peter Bülow, Recht der Kreditsicherheiten, Heidelberg, München, Landsberg, Berlin, 2003, 
стр. 17.

9 В. Richarth, Die Übersiherungsproblematik bei nichtakzessorischen Kreditsicherheiten, стр. 
39 и даље.

10 Видети о овоме више: Peter Bülow, Die Th ese von der Doppelcausa im Keditsicherungs-
verhältnis-ein Holzweg, NJW, 1997, стр. 641 и даље; Jörg Guse, Grundschuld und Übersi-
cherung, Berlin, 2002, стр. 39.



5–8/2009. Јелена Шогоров (стр. 165–173)

169

С обзиром на изложено, може се закључити да су сва три правна 
посла (уговор о кредиту, уговор о обезбеђењу и посао извршења) међу-
собно економски и правно повезани, али да су им правни основи разли-
чити. Правни основ уговора о кредиту се налази у њему самом. Насуп-
рот томе, кауза уговора о обезбеђењу је у уговору о кредиту. Због тога 
важи правило да је за случај ништавости уговора о кредиту, ништав 
и уговор о обезбеђењу, јер му је правни основ отпао. Али, обрнуто не 
важи. Пошто уговор о кредиту има каузу у себи самом, то ништавост 
уговора о обезбеђењу не повлачи за собом ништавост уговора о креди-
ту.11 Коначно, пошто посао извршења има своју каузу у уговору о обез-
беђењу, то начелно (код акцесорних средстава обезбеђења) ништавост 
уговора о обезбеђењу води ништавости посла извршења, али не и обр-
нуто.

IV Уговор о обезбеђењу и учешће трећег лица

1. Треће лице код персоналних и стварноправних обезбеђења

Уговор о обезбеђењу кредита закључују давалац и корисник кре-
дита. При томе зависи од карактера уговореног обезбеђења и воље уго-
ворних страна да ли ће средство обезбеђења дати сам корисник кредита 
или неко треће лице.

Када посматрамо персонална средства обезбеђења видимо да се 
она заснивају на уговорима са облигационоправним дејствима. Јемац, 
гарант и приступилац (приступник) дугу обавезују се према повериоцу 
из основног посла (даваоцу кредита) да ће му у случају невраћања кре-
дита од стране корисника исплатити одговарајућу суму новца. Уговор о 
јемству, уговор о гаранцији и уговор о приступању дугу могу свој основ 
имати у основном послу, тј. у уговору о кредиту. Тим уговором (у обли-
ку уговорне клаузуле) или посебним уговором о обезбеђењу корисник 
кредита може преузети обавезу да ће прибавити уговорено средство 
обезбеђења, па се уговор о јемству, уговор о гаранцији и уговор о при-
ступању дугу онда јављају као начин извршења те обавезе. Могуће је, 
међутим, и да уговор о обезбеђењу почетно изостане, а да се неки од 
наведених уговора персоналних средстава обезбеђења јаве накнадно на 
основу споразума даваоца оваквог средства и корисника кредита, као 
дужника из основног посла.

Као што се види, персонална средства обезбеђења су по природи 
таква да подразумевају интерполирање трећег лица (тзв. интерцесио-
нара) у однос између банке кредитора и корисника кредита у погледу 

11 Тако: P. Bülow, нав. дело, стр. 17.
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уговора о обезбеђењу, јер нико не може сам себи бити јемац или гарант, 
нити може приступити сопственом дугу.

Код стварноправних (реалних) средстава обезбеђења ситуација је 
другачија. Код њих су могуће обе варијанте. Најчешће се у пракси сам 
корисник кредита обавезује да дâ стварноправно средство обезбеђења 
из сопствене имовине, као што је то случај кад своју покретну ствар, 
хартију од вредности или право заложи, односно кад омогући да се на 
његовој непокретности упише хипотека. У тим ситуацијама странке у 
сва три правна односа су исте: у уговору о кредиту, у уговору о обез-
беђењу као и у послу извршења.

Другачија је правна ситуација када средство обезбеђења банци 
као даваоцу кредита даје треће лице. У том случају корисник кредита, 
као странка из уговора о обезбеђењу, даје налог трећем лицу да са бан-
ком као даваоцем кредита закључи посао извршења, нпр. да положи 
ствар у залогу или да омогући упис хипотеке на својој некретнини. Овај 
налог се у литератури среће под називом налог обезбеђења (осигурања) 
и може се дати и конклудетном радњом.12

Ваља запазити да се треће лице може јавити не само као стран-
ка у послу извршења већ и у уговору о обезбеђењу. Да ли ће странка у 
уговору о обезбеђењу бити корисник кредита, као странка из уговора 
о кредиту, или ће то бити треће лице, зависи од конкретних околности 
сваког случаја.

У пракси, када се код стварноправних средстава обезбеђења јавља 
треће лице, оно најчешће није странка у уговору о обезбеђењу већ само 
у послу извршења. Треће лице обично даје средство обезбеђења на ос-
нову својих пословних и других односа са корисником кредита, док са 
даваоцем кредита, као повериоцем из основног посла, није у вези, а по-
некад га чак и не познаје. Због тога у пракси постоји претпоставка да 
би странке у уговору о кредиту и уговору о обезбеђењу требало да буду 
исте, те да је учешће трећег лица као странке у уговору о обезбеђењу 
изузетак који се мора уговорити.

Дакле, приликом укључивања трећег лица у посао обезбеђења 
могу настати две различите ситуације. Код персоналних средстава обез-
беђења банка, као поверилац из уговора о кредиту, закључује уговор о 
обезбеђењу са трећим лицем у облику уговора о јемству (обично јемс-
тво или менично јемство), уговора о гаранцији или уговора о присту-
пању дугу. Код стварноправних средстава обезбеђења поверилац може 
да закључи уговор о обезбеђењу како са трећим лицем тако и са корис-
ником кредита као главним дужником. При томе, код стварноправних 
средстава обезбеђења, уз треће лице средство обезбеђења може додатно 

12 P. Bülow, нав. дело, стр. 18.
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дати и сам корисник кредита, док то код персоналних средстава обез-
беђења није случај.

2. Уговорна клаузула о средству обезбеђења

У обе раније наведене ситуације, уговор о кредиту садржи неку 
клаузулу која се односи на прибављање уговореног средства обезбеђења. 
Та клаузула може бити двојаког карактера.

Први облик је облик клаузуле с условом. Уговор о кредиту се за-
кључи под условом да сам корисник кредита или треће лице (или обоје) 
дају одговарајуће средство обезбеђења. Услов може бити одложни или 
раскидни.

Други облик је таква клаузула о средству обезбеђења која није дата 
под условом већ је уговор о кредиту закључен с дефинитивним дејством. 
Клаузулом о средству обезбеђења корисник кредита само преузима оба-
везу да ће обезбедити треће лице које ће дати средство обезбеђења или 
се обавезује да то средство сам дâ. Оваква обавеза корисника кредита 
се може означити као својеврсно обећање чинидбе, односно обећање 
давања средства обезбеђења.

На основу оваквих клаузула у уговору о кредиту банка, као пове-
рилац из основног посла, може захтевати извршење обавезе прибављања 
уговореног средства обезбеђења. Клаузуле које имају карактер обећања 
чинидбе (трећег лица или сопствене) представљају својеврсни уговор о 
обезбеђењу и тиме основ за сам посао извршења, тј. давања обезбеђења 
банци као даваоцу кредита.

V Обећање чинидбе као кауза средства
персоналног обезбеђења

Као што је раније речено, уговор о обезбеђењу је основ за давање 
реалног (стварноправног) средства обезбеђења. Али уговор о обезбеђењу 
у облику уговора о јемству, уговора о гаранцији и уговора о приступању 
дугу је такође и основ за давање персоналног средства обезбеђења. Тај 
уговор је облигациони уговор који се закључује у тзв. спољашњем од-
носу између трећег лица и банке као повериоца из основног посла, као 
што је то случај и код реалног средства обезбеђења.

Свој основ овај уговор такође налази у обећању чинидбе давања 
средства обезбеђења у основном уговору, тј. уговору о кредиту. На тај 
начин се ово обећање чинидбе јавља као кауза уговора о обезбеђењу 
персоналног средства обезбеђења, као што је то случај и код уговора 
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о обезбеђењу у којем је предвиђено давање реалног (стварноправног) 
средства обезбеђења.

VI Модалитети уговора о обезбеђењу с обзиром на
основни посао и посао извршења

На основу раније изложеног видљиво је да уговор о обезбеђењу 
ствара обавезу давања средства обезбеђења банци као повериоцу из 
основног посла, полазећи од одговарајуће клаузуле о обезбеђењу у том 
послу тј. уговору о кредиту. При томе, зависно од уговорних страна у 
уговору о обезбеђењу и односа тог уговора према уговору о кредиту и 
послу извршења, могу настати различите ситуације.

Полазни модалитет представља уговор о обезбеђењу у којем су 
уговорне стране исте оне које су уговорне стране и у уговору о креди-
ту као основном послу. Код овог модалитета уговор о обезбеђењу за-
кључују банка као давалац кредита и корисник кредита. Овакав уговор 
о обезбеђењу може бити усмерен на прибављање како стварноправ-
ног (реалног) тако и персоналног средства обезбеђења. Ипак, ако је у 
питању реално средство обезбеђења, тада се давање таквог средства 
може јавити као реална уговорна обавеза корисника кредита, ако сам 
даје стварноправно средство обезбеђења, али и као уговорно обећање 
чинидбе, ако обећава да ће стварноправно средство обезбеђења дати 
неко треће лице. Ако је, напротив, у питању персонално средство обез-
беђења, корисник кредита може само дати обећање чинидбе, будући да 
је стварни давалац персоналног средства нужно треће лице.

При учешћу трећег лица, тзв. интерцесионара, у обезбеђењу кре-
дита, заснивају се додатни правни односи, који зависно од карактера 
средства обезбеђења могу бити различити.

Код персоналних средстава обезбеђења типично је у пракси да 
се интерцесионар обавезује према кориснику кредита, као дужнику из 
основног посла, да ће банци као повериоцу из основног посла дати од-
говарајуће средство обезбеђења. Ова обавеза интерцесионара настаје 
најчешће као обавеза из уговора о налогу који он закључује са дужни-
ком из основног посла, прихватајући његов налог да дâ средство обез-
беђења. У спољашњем односу између интерцесионара и банке као по-
вериоца, закључује се одговарајући уговор о обезбеђењу, нпр. уговор о 
јемству, уговор о гаранцији или пак уговор о приступању дугу. Кауза 
једног оваквог уговора је увек обећање чинидбе прибављања средства 
обезбеђења из основног уговора.13

13 Bülow, нав. дело, стр. 19.
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Код реалних средстава обезбеђења уговор о обезбеђењу може на-
стати у спољашњем односу између интерцесионара и банке као пове-
риоца, при чему је кауза такође у уговору о кредиту као основном од-
носу, у виду обећања чинидбе прибављања средства обезбеђења. Доста 
често се, међутим, дешава да се у спољашњем односу уопште не засни-
вају обавезе давања средства обезбеђења, већ да је поменуто обећање 
чинидбе као кауза само по себи довољно. Код основног типа уговора 
о обезбеђењу преузима се, дакле, обавеза прибављања средства обез-
беђења према повериоцу у основном послу, али ова обавеза може бити 
преузета и у спољашњем односу између интерцесионара и повериоца. 
Када се уговор о обезбеђењу закључи, потребно је код реалних средста-
ва обезбеђења додатно закључење стварноправног уговора (уговора о 
залози односно хипотеци) којим се заснива право обезбеђења (заложно 
право).14 При томе је код ручне залоге још потребна предаја ствари а 
код хипотеке упис у регистар непокретности.

Jelena ŠOGOROV, LL.M. (Münster)
Junior Faculty Member at the Faculty for Business Services, Sremska 
Kamenica

SOME CHARACTERISTICS OF
CREDIT COLLATERAL CONTRACT

Summary

Some characteristics of credit collateral contract are subject of discussion 
in this article. Author diff erentiates three basic legal relations which are credit 
contract, credit collateral contract and execution transaction which is transaction 
of giving personal or real collateral. Credit contract is causa for credit collateral 
contract which is causa for execution transaction. Author underlines specifi cs of 
personal collaterals which necessary require inclusion of third parties in respect 
to legal relations of real collaterals where it may not be a case.

Key words: credit, credit collateral contract, personal collateral, real 
collateral, legal relations.

14 H. Weber, A. Weber, нав. дело, стр. 12.
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ПРАВО ОСИГУРАЊА

др Предраг ШУЛЕЈИЋ
професор Правног факултета Универзитета у Београду у пензији

НЕКА ПИТАЊА СТЕЧАЈА И ЛИКВИДАЦИЈЕ 
ДРУШТАВА ЗА ОСИГУРАЊЕ С

ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ДЕЈСТВА У ПОГЛЕДУ
ДВОСТРАНОТЕРЕТНИХ УГОВОРА

Резиме

Материја стечаја и ликвидације друштва за осигурање у нашем 
праву реглисана је са више прописа којима се уређују питања услова и 
процедуре за спровођење ових поступака, прописима о обавезном осигу-
рању у саобраћају, као и одредбама уговорног права у Закону о облигаци-
оним односима. Многа од ових питања уређена су на савремени начин и 
усаглашена са правом Европске уније. У овом раду се указује на решења 
која нису у складу са правом ЕУ и дају одговарајући предлози. Посебна 
је пажња посвећена уговорном праву, то јест, последицама отварања и 
дејства стечаја и ликвидације на уговор о осигурању, како онда када су 
стечај и ликвидација отворени над осигурачем, тако и у случају кад су 
отворени над осигураником. Одговарајућа решења садржана су у нашем 
Закону о облигационим односима, али се по мишљењу аутора она могу 
подврћи критици, што он и чини дајући предлоге за нова решења која би 
могла бити прихваћена у новом Грађанском законику Србије.

Кључне речи: стечај, ликвидација, осигуравајуће друштво, уговор о 
осигурању, кодификација грађанског права.
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I Извори права

У нашем праву материја престанка друштава за осигурање путем 
ликвидације или стечаја регулисана је како посебним прописима (lex 
specialis), тако и прописима општег карактера – којима се материја ре-
гулише у односу на привредна друштва. Наш основни пропис којим се 
уређују услови и поступак стечаја и ликвидације друштава за осигурање 
је Закон о ликвидацији и стечају банака и друштава за осигурање од 
2005. године (Службени гласник РС, бр. 61/2005 и 16/2008). Поред њега 
примењују се и одредбе Закона о стечајном поступку од 2004 (са изме-
нама и допунама 2005), изузев одредаба које су изузете од примене на 
банке и друштва за осигурање (то су одредбе: о претходном стечајном 
поступку, стечајном судији, скупштини поверилаца и реорганизацији). 
Следећи извори права који као супсидијерни могу доћи до примене су: 
Закон о осигурању од 2004 (одредбе о надзору и преносу портфеља), 
Закон о парничном поступку, Закон привредним друштвима (питање 
добровољне ликвидације), Закон о облигационим односима (престанак 
уговора у случају стечаја осигурача и у случају стечаја осигураника) – у 
питањима која поменутим приописима нису регулисана. Посебне одред-
бе о стечају друштава за осигурање која се баве обавезним осигурањем 
у саобраћају налазе се у Закону о осигурању имовине и лица од 1996. 
године, које су остале на снази и после доношења Закона о осигурању 
од 2004. године, (обавеза закључивања новог уговора у случају стечаја 
осигурача, обавезе Гарантног фонда на накнаду штете).

Закон о ликвидацији банака и друштава за осигурање регулише 
поступак стечаја над друштвом за осигурање коме је Народна банка 
Србије одузела дозволу за рад у складу са Законом о осигурању и које 
је било неликвидно 15 дана непрекидно, односно чије су обавезе веће 
од његове имовине. Поступак принудне ликвидације осигуравајућег 
душтва се према овом закону спроводи над друштвом коме је Народ-
на банка одузела дозволу за обављање послова осигурања, а нису ис-
пуњени услови за покретање стечајног поступка, као и над друштвом 
чији је надлежни орган донео одлуку у престанку рада, ако је Народна 
банка одбила давање сагласности за спровођење поступка добровољне 
ликвдације, као и када Народна банка у току вршења надзора над доб-
ровољном ликвидацијом утврди да су угрожена права поверилаца тих 
лица. Овај закон посебно регулише поступак стечаја заједничким одред-
бама за банке и друштва за осигурање (покретање стечајног поступка, 
органи стечајног поступка, правне последице покретања стечајног пос-
тупка, побијање правних радњи, забрана продаје дужника као правног 
лица, намирење поверилаца). Одвојеним одредбама за банке и друштва 
за осигурање регулисана су питања: осигурани депозити банке у стечају, 
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пренос портфеља друштва за осигурање у стечају и исплатни редови). 
Поступак ликвидације (принудне и добровољне) регулисан је истим од-
редбама и за банке и за друштва за осигурање. Овај метод регулисања 
је критикован из разлога што се сматра да су у питању субјекти са раз-
личитим производима – отуда је заштита осигураника у разним земља-
ма различито уређена у односу на клијенте банака, те да би код стечаја 
друштава за осигурање више одговарала супсидијерна примена општег 
стечајног права него банкарског права.

Одредбе Закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за 
осигурање покривају само један део материје престанка ових субјеката, 
те се бројна питања морају решавати у складу са горе наведеним зако-
нима као општим прописима.

Најпре, Закон о стечају и ликвидацији банака и друштава за оси-
гурање регулише само питања стечаја у ужем смислу (то јест, без пос-
тупка реорганизације) и питања ликвидације (и то принудне – док се 
на добровољну ликвидацију примењују правила Закона о привредним 
друштвима). Са друге стране, о томе да ли, у којој мери и на који начин 
би поступак реорганизације могао да се примени у стечајном поступку 
који се води против друштва за осигурање, не може бити говора, бу-
дући да Закон о стечају и ликвидацији банака и друштва за осигурање 
изричито искључује одредбе о реорганизацији предвиђене у закону који 
уређује стечај привредних друштава.

Ипак, под појмом реорганизације друштва за осигурање ван пос-
тупка стечаја у нашем праву, могла би се (ширим тумачењем), подразу-
мевати једна од посебних мера надзора коју може изрећи Народна бан-
ка Србије, у вршењу надзора, предвиђена у Закону о осигурању. Реч је о 
увођењу ванредне управе. Циљ ванредне управе је да се предузму мере 
неопходне за повратак стабилности и ликвидности друштва за осигу-
рање (члан 168 ст. 3 Закона о осигурању). Разлог за увођење ове мере је 
оцена Народне банке о узроцима неповољног пословања друштва, међу 
којима су: да друштво није извршило своје обавезе из уговора о осигу-
рању, или неће бити у могућности да их изврши о доспелости; да средс-
тва друштва нису довољна да пруже одговарајућу заштиту осигурани-
цима или другим повериоцима; да је капитал друштва на таквом нивоу 
или да му вредност опада, у мери да то може имати штетне последице по 
осигуранике или повериоце; итд. Ванредна управа може да траје најду-
же годину дана. Народна банка врши надзор над спровођењем поступка 
ванредне управе и у одређеним роковима оцењује њене резултате. Ако 
Народна банка оцени да је за време ванредне управе побољшано еко-
номске стање друштва, и оно редовно испуњава своје уговорне обавезе, 
доноси решење о укидању ванредне управе. Ако, пак, оцени да ванред-
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на управа није дала резултате, доноси решење о одузимању дозволе за 
обављање послова осигурања и покреће поступак ликвидације, односно 
стечаја друштва.

Законом о ликвидацији и стечају банака и друштава за осигурање 
укинуте су одредбе Закона о осигурању од 2004. године које су се од-
носиле на посебна правила о престанку друштва за осигурање живота 
(пренос портфеља на друго друштво за осигурање заједно са средствима; 
право осигураника да оснују нову организацију за осигурање живота; 
смањење уговорене суме осигурања ако уговори не буду прихваћени), 
затим, о исплатним редовима, о ликвидацији друштва за узајамно оси-
гурање. Уместо њих, закон сада предвиђа пренос портфеља осигурања 
код сваког друштва за осигурање у стечају (уз супсидијерну примену 
одредаба Закона о осигурњу које се односе на пренос портфеља). Пре-
ма овим одредбама, Агенција за осигурање депозита (у улози стечајног 
управника), у року од 20 дана од дана покретања стечајног поступка, 
оглашава пренос целог или дела портфеља осигурања, који подразуме-
ва и пренос одговарајућих новчаних средстава; Народна банка Србије 
даје сагласност на уговор између стечајнг дужника и преузимаоца пор-
тфеља, а о закључењу тог уговора обавештавају се осигураници и други 
корисници у року од два радна дана од дана закључења уговора. Мало 
се зна о мотивима ове нове регулативе, док је, насупрот, био добро поз-
нат интерес осигураника живота, које осигурање, представља, не само 
покриће од ризика него и својеврстан вид штедње – отуда постоји и 
право осигураника на откуп осигуране суме, као и друга права из мате-
матичке резерве.

II Право ЕУ и наше право у материји стечаја и
ликвидације осигуравaјућег друштва

Европска унија (тада Европска економска заједница) још пре 
тридесет година започела је усклађивaње европског законодавства у 
области осигурања, што је, након низа директива, резултирало про-
писивањем тзв. универзалне дозволе коју друштву за осигурање издаје 
надзорни орган домицилне државе чланице, а на основу које друштва 
могу да обављају активности осигурања у Заједници путем оснивања 
или слободног пружања услуга, без издавања било какаве дозволе. 
Ипак, ове директиве не садрже усклађена правила за ликвидационе 
поступке друштава за осигурање. Отуда је 2001. године констатовано да 
би требало приступити усаглашавању закона и у овој области, јер је „у 
интересу исправног фукционисања унутрашњег тржишта и заштите по-
верилаца да се донесу усклађена правила о ликвидационим поступци-
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ма за друштва за осигурање на нивоу Заједнице“. Уследило је доношење 
посебне директиве – Директива 2001/EC Скупштине и Савета Европе 
од 19.3.2001. о реорганизацији и ликвидацији душтава за осигурање (у 
даљем тексту: Директива).

Циљеви доношења Директиве у првом реду су заштита поверилаца 
и исправно функционисање унутрашњег тржишта. Предмет регулисања 
су ликвидациони поступци и реорганизационе мере над друштвима за 
осигурање. Под реорганизационим мерама сматрају се: „мере интервен-
ције административних или судских органа, усмерених на очување или 
успостављање финансијске стабилности друштва за осигурање и које 
утичу на претходна права лица, изузимајући права самог друштва за 
осигурање, подразумевајући и не ограничавајући се на мере које се од-
носе на обуставу плаћања, суспензију мера извршења или смањење пот-
раживања“ (члан 2ц Директиве).

Значајно је, међутим, истаћи да Директива не претендује да оба-
веже државе чланице на потпуно једообразна решења. То се види по 
томе што се често упућује на законодавство домицилне државе. На при-
мер, указује се да прописи домицилне државе – чланице теба да опре-
деле третман имовине и обавеза у ликвидационом поступку друштва 
за осигурање; затим, којом имовином и обавезама управља независно 
лице са сталним овлашћењем да иступа у својству заступника друштва. 
Или, сви услови за отварање, вођење и окончање ликвидационих пос-
тупака треба, у правилу, да буду регулисани законима држава – чла-
ница. Некада се дају алтернативе за поједина решења – на пример, код 
прописивања исплатних редова у ликвидационом поступку (дата су два 
метода које државе-чланице могу да бирају, али уз напомену да их то 
не спречава да пропишу исплатне редове у вези различитих категорија 
потраживања од осигурања.

Упоређивање нашег права и права ЕУ у материји стечаја и лик-
видације осигуравајућих организација може бити корисно у разним 
питањима. Овде ћемо се задржати само на питањима извора права и 
органа који спроводе поступак стечаја.

Прописивање у једном законском акту правила којима се одређују 
услови за отварање, вођење и окончање поступака стечаја за банке и за 
друштва за осигурање вероватно је последица једне шире идеје о обје-
дињавању надзора над финансијском организацијама, која је већ дошла 
до изражаја и у нашем праву. Међутим, поставља се питање оправда-
ности таквог изједначавања правила (о чему је горе било речи), посеб-
но када је у питању орган који спроводи те поступке. Ово нарочито у 
светлу решења које се сугерира у Директиви која је овде предмет раз-
матрања.
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У Директиви ЕУ се наглашава стриктна разлика између појединих 
органа који учествују у поступцима ликвидације и реорганизације,1 а по-
себно између надлежног органа у овим поступцима и надзорног органа 
друштва за осигурање. Тако, „надлежни орган“ означава администативне 
или судске органе држава-чланица надлежне за ликвидационе поступке 
или реорганизационе мере; „надзорни орган“ означава органе који спро-
воде надзор над радом осигуравајућег друштва; „ликвидатор“ је свако 
лице или орган које је имновао надлежни орган у сврху спровођења лик-
видацоних мера; „администатор“ је свако лице или орган којег је имено-
вао надлежни орган у сврху спровођења реорганизационих мера.

Иако се у Директиви истиче да она нема за циљ постизање са-
гласности националних прописа којима се регулише подела надлежнос-
ти између наведених органа, јасно је да је од битне важности да орган 
који спроводи надзор над радом осигуравајућег друштва, и који по ос-
нову надзора може да изрекне меру одузимања дозволе ра рад, не може 
учествовати у потупку ликвидације или реорганизације, који могу бити 
покренути као последица изрицања тих мера.

У нашем праву, Закон о стечају и ликвидацији банака и друштава 
за осигурање одређује органе стечајног поступка и органе ликвидацио-
ног поступка. Органи стечајног поступка су стечајно веће (орган суда), 
стечајни управник и одбор поверилаца. Органи ликвидационог пос-
тупка (реч је о принудној ликвидацији) су ликвидационо веће (орган 
суда) и ликвидациони управник. Добровољна ликвидација се спроводи 
у складу са законом којим се уређују привредна друштва (Закон о при-
вредним друштвима), али, ипак, уз сагласност Народне банке Србије, 
која врши посредни и непосредни надзор над поступком добровољне 
ликвидације.2

1 Директива ЕУ, која је предмет разматрања у овом раду, нема у свом наслову реч 
стечај, већ помиње реорганизацију и ликвидацију. Реч је, међутим, о два могућа 
правца стечајног поступка над осигуравајућм друштвима. Један је ликвидација 
– који се односи на уновчење имовине дужника, подели ликвидационе масе и води 
његовом престанку, и који је уствари еквивалент нашем појму банкротства; он се 
дефиише као: поступци „у којима се уновчава имовина друштва за осигурање и 
средства деле на повериоце, акционаре или чланове у зависности од околности 
случаја“. Други је поступак реорганизација, која се дефинише као: „мере интер-
венције администаративних или судских органа, усмерених на очување или успос-
тављање финансијске стабилности друштва за осигурање... подразумевајући и не 
ограничавајући се на мере које се односе на обуставу плаћања, суспензију мера 
извршења или смањења потраживања“.

2 Директор друштва за осигурање чија је скупштина донела одлуку о престанку рада 
друштва дужан је да поднесе захтев за давање сагласности за спровођење поступ-
ка добровољне ликвидације Народној банци Србије, која о том захтеву одлучује у 
року од 60 дана. Ако Народна банка одбије захтев, покренуће се поступак принудне 
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Специфичност нашег права је у томе што се појављује посебно 
правно лице као субјект у поступцима стечаја или ликвидације осигу-
равајућег друштва (као и банке). То је Агенција за осигурање депозита, 
основана посебним законом. Ова Агенција врши функцију стечајног 
управника, односно ликвидационог управника. На предлог Агенције 
стечајно веће бира чланове одбора поверилаца (водећи рачуна о висини 
њихових потраживања).

Дакле, код нас постоји јасна расподела надлежности између над-
зорног органа и суда у вези стечајног и ликвидационог поступка, с тим 
што је улога Агенције за осигурање депозита на неки начин „накалемље-
на“ у систему који је до тада функционисао успешно и без ње. Која је 
сврха ове делатности Агенције (њена основна делатност је осигурање 
депозита) то се не види из самог закона, али се може претпоставити 
да је њена делатност усмерена на заштиту поверилаца друштва за оси-
гурање у стечају; али у стварности то може бити и неки други интерес 
(Агенција је, ипак, врста парадржавног органа – она „има статус јавне 
агенције“, чл. 2 ст. 2 Закона). У ствари, Агенција је постављена као нека 
међувеза између надзорног органа (Народна банка) и надлежног органа 
(суд) и она обавља се оне послове које је раније обављао стечајни управ-
ник одређен од стране суда: врши попис имовине стечајног дужника, 
сачињава почетни стечајни биланс, утврђује основаност и висину при-
јављених потраживања поверилаца у року од шест месеци од рока од-
ређеног за њихово пријављивање, сачињава завршни биланс, и др. Како 
Агенција као правно лице не може да обавља поменуте делатности, она 
одређује физичко лице, у својству повереника, које обавља поменуте 
послове стечајног или ликвидационог управника. Чини се да закон нема 
више поверења у суд који је раније одређивао стечајног/ликвидациног 
управника и контролисао његов рад.3 У том смислу је од значаја ста-
новиште изражено у Директиви ЕУ, по коме је „надлежни орган“, а не 
„надзорни орган“ тај који одређује ликвидатора, односно администра-
тора (то јест, стечајног односно ликвидационог управника).

III Дејства стечаја и ликвидације на уговор о осигурању

Ово питање у нашем праву решава се у неколико закона: у Закону 
о облигационим односима, у Закону о осигурању имовине и лица (од-
редбе које су још на снази), у Закону о стечајном поступку.

ликвидације, односно стечаја. Правне последице поступка добровољне ликвидације 
настају даном достављања решења Народне банке овлашћеном правном лицу.

3 Узгред буди речено код нас постоје бројне агенције за разноразне делатности, које 
само умножавају трошкове пословња и представљају непотребно администри-
рање.
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Према Закону о облигационом односима (члан 923) различита ре-
шења су дата за случај стечаја осигураника и случај стечаја осигурача 
(Закон не помиње и ликвидацију, која није постојала у време његовог 
доношења, али је очигледно да се сада мора водити рачуна о оба пос-
тупка):

(1) У случају стечаја уговарача осигурања осигурање се наставља, 
али свака страна има право раскинути уговор о осигурању у року од три 
месеца од отварања стечаја, у ком случају стечајној маси уговарача 
припада део плаћене премије који одговара преосталом времену осигу-
рања.

(2) У случају стечаја осигурача уговор о осигурању престаје након 
истека тридесет дана од отварања стечаја.

У Закону о облигационим односима, дакле, чини се разлика из-
међу случаја стечаја осигураника и стечаја осигурача. У правној теорији 
предлаже се изједначавање правила за оба случаја, ради потребе очувања 
равноправности уговорних страна, као и ради тога да се осигуранику, у 
случају стечаја осигурача, омогући да по својој вољи и интересу одмах 
изађе из правне везе, а не да она траје, по сили закона, још месец дана 
од отварања стечаја. Рацио решења које прихвата наше право (познато 
и у другим правима) је у томе што се осигуранику жели да очува пра-
во на заштиту из осигурања за извесно време док не обезбеди покриће 
на другој страни, а повериоцима осигураника у стечају (стечајна маса 
осигураника) да не остану аутоматски без покрића самом чињеницом 
стечаја осигураника. Стечајна маса осигураника се аутоматски супсти-
туише осигуранику. (Ипак се сматра да сви уговори о осигурању које је 
он закључио не могу да уђу у масу: то се односи на уговоре закључене у 
искључиву корист трећих лица и уговоре о осигурању живота у корист 
наследника.)

Са друге стране, поставља се питање до ког момента траје уговор 
о осигурању у случају стечаја или ликвидације осигурача. У Закону о 
облигационом односима то је тридесет дана од дана отварања стечаја (у 
швајцарском праву то је тридесет дана од оглашавања стечаја).

У нашем Закону о осигурању од 1996. године (одредбе које су још 
на снази) у случају престанка организације за осигурање која се бави 
обавезним осигурањем власника превозних средстава, власници су 
дужни да закључе уговор о обавезном осигурању са другом организа-
цијом за осигурање, и то у року од осам дана од дана када је престанак 
организације за осигурање објављен у средствима јавног информисања 
(члан 74 ст. 3). Према овоме, дакле, осигураник је у много повољнијем 
положју у односу на решење које прихвата Закон о облигационим од-
носима, јер полиса осигурања важи до истека рока на који је закључена 
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уколико стечај или ликвидација не буду окончани пре тога. (Уколико 
стечај буде окончан пре тога, осигураник је дужан да закључи ново оси-
гурање код другог осигурача, јер возило који није обухваћено осигу-
рањем не може да учествује у саобраћају. У том случају, ако није закљу-
чио ново осигурање, а дође до штете за коју је одговоран, осигураник 
може бити изложен регресном захтеву Гарантног фонда који је исплатио 
штету оштећеном лицу по основу неосигураног возила.)

Имајући у виду ова различита решења у нашим прописима, могло 
би се размислити о измени изнетих правила Закона о облигационим од-
носима, а сада је за то права прилика, јер је у току рад на изради новог 
Грађанског законика Републике Србије.

У том смислу могло би се предложити друкчије решење за слу-
чај стечаја или ликвидације осигурача, по коме би уговор о осигурању 
престао после истека месец дана од дана када је престанак осигурача 
објављен у средствима јавног обавештавања (а не у року од месец дана 
од дана отварања стечаја). На тај начин би се изједначио положај стечај-
ног повериоца (осигураника) у случају када је реч о обавезном осигу-
рању и другим врстама осигурања:

„У случају стечаја или ликвидације осигурача уговор о осигурању 
престаје после истека тридесет дана од дана када је престанак оси-
гурача објављен у средствима јавног обавештавања (или, доношењем 
решења о закључењу стечајног поступка)“ – а не 30 дана од отварања 
стечаја.

Ако би се, пак, желело да се изједначи положај стечајног поверио-
ца у случају стечаја осигурача и у случају стечаја осигураника, таква би 
одредба могла да гласи:

„У случају стечаја или ликвидације једне од страна уговорница, 
свака страна може да раскине уговор о осигурању, али не пре истека 
рока од тридесет дана од отварања стечаја или ликвидације (или: од 
дана када је сазнала за ову околност).

У сваком случају, уговор о осигурању престаје у року од тридесет 
дана од дана доношења решења о закључењу стечајног, односно лик-
видационог поступка (или, доношењем решења о закључењу стечајног 
односно ликвидационог поступка; или, од дана када је престанак осигу-
рача објављен у средствима јавног обавештавања).

У случају раскида уговора из става 1 овог члана, дејство раскида 
се протеже само на будућност, те стечајном маси уговориоца припада 
део премије који одговара преосталом времену осигурања.“

Коначно, у Закону о стечајном поступку (као lex generalis у овој 
материји), у посебној одредби (члан 74) предвиђају се одредбе о праву 
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уговорних страна да у случају стечаја једне од њих стечајни управник 
може да испуни своју уговорну обавезу и да тражи од друге стране да 
она испуни своју. Даље се предвиђа поступак позивања стечајног уп-
равника да се изјасни о испуњењу уговора, односно о одбијању да то 
учини, у ком случају сауговарач стечајног управника може остваривати 
своје потраживање као стечајни поверилац. Ове одредбе ће ретко доћи 
до примене, будући да је судбина уговора о осигурању решена поме-
нутим законима у складу са природом уговора о осигурању и сврхом 
његове заштите од ризика. (Ипак, може се десити да у периоду у коме 
уговор још није раскинут, или престао да производи дејства по закону, 
осигурач, на пример, затражи неисплаћене премије од осигураника.)

Predrag ŠULEJIĆ, Ph.D
Retired Professor of the Faculty of Law, University of Belgrade

SOME ASPECTS OF THE STATUTORY REGULATION 
OF INSOLVENCY AND LIQUIDATION OF 

INSURANCE COMPANIES IN LIGHT OF EXISTING 
AND POSSIBLE LEGAL SOLUTIONS

Summary

Winding-up procedures and reorganisation measures over insurance 
undertakings are subjects of special domestic and internal regulation. Directive 
2001/17/EC of the European Parliament and the Council of 19 March 2001 on 
the reorganisation and winding-up of insurance undertakings has been passed 
on the Community level to harmonize winding-up proceedings of insurance 
undertakings, protect creditors and for the sound functioning of the internal 
market. Evaluation of the rules contained in the Directive and our legislation on 
this fi eld, especially Law on Liquidation and Insolvency of Banks and Insurance 
Companies 2005, and Law on Insolvency 2004 (with amendments 2005), as 
well as Law on obligations are subject of this article.

By introducing these new institutions in our insolvency law (insolvency 
and reorganisation) shift  has been made towards harmonisation of the 
insolvency law with the EU law. Comparing basic intention in allocation of the 
insolvency fund in our and EU laws some similarities may be seen. Yet, there 
are certain diff erences refl ected in the bodies carrying out insolvency proceeding, 
formation of the settlement order, regulation of the reorganisation procedure. 
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In some essential elements our insolvency proceeding law has been regulated 
by common provisions for banks and insurance undertakings (insolvency 
proceeding initiation, insolvency proceeding bodies, legal consequences of the 
insolvency proceeding initiation, denying legal measures, prohibition of the 
sale of debtor s legal entity, creditors settlement scheme). Accordingly, winding-
up (compulsory and voluntary) has been regulated with some rules for banks 
and insurance undertakings, although it is notorious that banks and insurance 
undertakings have diff erent products and protection of insured in all countries 
is stroger than for bank clients.

Regarding consequences of the insolvency law on insurance contract, the 
autor deals with some proposals for new solutions in the ongoing process for 
codifi cation of the Sebian Civil Law.

Key words: insolvеncy, liquidation, insurance company, insurance contract, 
civil law codifi caton.
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ИЗДАВАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАД 
ОСИГУРАВАЈУЋИМ ДРУШТВИМА*

„Чињеница је да сваки писац ствара 
своје претходнике. Његов допринос мења 
нашу концепцију будућности, исто онолико 
колико мења и концепцију прошлости“

(H. L. Borhes)

Резиме

Друштва за осигурање, као врста привредних субјеката који су 
у свим правима издвојени из општег режима који се примењује на ос-
тала привредна друштва, имају низ особености превасходно статусног 
карактера. Међутим, управо у области регулативе издавања и одузи-
мања дозвола за рад друштвима осигурања долази до изражаја препли-
тање управног, компанијског и права осигурања. Иако су везе управног 
и пословног права (схваћеног у ширем смислу) вишеструке и по правилу 
истицане као пример државне интервенције у привредне односе, оне су у 
случају издавања и одузимања дозвола за рад друштвима осигурања из-
ражене на крајње специфичан начин. Издавање, односно одузимање доз-

* Овај чланак настао је као резултат учешћа на пројекту Развој правног система Ср-
бије и хармонизација с правом ЕУ (правни, економски, политички и социолошки 
аспекти) Правног факултета Универзитета у Београду (2009).
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вола за рад отвара бројне контроверзе, чији исход може имати утицај 
на квалитет судске заштите и правне сигурности одређеног правног и 
привредног окружења. У раду је исказано залагање да се законска синтаг-
ма „оправданост оснивања“ – у рангу законског услова за добијање пред-
метне дозволе – разуме као правни стандард, а не као миље дискреционе 
оцене Централне банке. То је важно како због правне сигурности, тако и 
због простирања судске контроле законитости том приликом донетих 
управних аката. С тим у вези, ваља изнијансирано и дозирано примени-
ти правни институт судске пуне јирисдикције у материји осигурања.

Кључне речи: друштво за осигурање, оправданост оснивања, дозвола, 
Народна банка Србије, управни спор.

I Специфичности статусног положаја друштава
за осигурање

Упоредноправни поглед на регулативу друштава за осигурање 
(енг: „insurance company“; нем: „Versicherungsunternehmen“; фран: „société 
d’assurance“, „compagnie d’assurance“) показује неколико заједничних обе-
лежја њиховог положаја. Прво, у свим правима друштва за осигурање 
су изостављена из статусног закона са обележјем lex generalis и уређена 
посебним законом.1 Само издвајање поменутих привредних субјеката из 
закона који уређује сва питања оснивања, функционисања и престанка 
рада свих привредних друштава указује на посебности друштава за осигу-
рање, које не би могле бити довољно уважене ако би она rationae materiae 
била уврштена у поље примене компанијског закона.2 Особеност самих 

1 В: за наше право: Corporate Governance, Manual, updated edition, Belgrade, 2008, стр. 
23–24. За француско право: Y. Guyon, Droit des aff aires, 12 édition, Economica, Paris, 
2003, стр. 835–842; P. Merlé, A. Fauchon, Droit commercial, Sociétés commercialles, Dalloz, 
Paris, 2005, стр. 287 и след; D. Krajeski, Droit des assurances, 2 édition, Montchrestien, 
Paris, 2008, стр. 15–17; Y. Lambert-Faivre, L. Leveneur, Droit des assurances, Dalloz, Pa-
ris, 12 édition, 2005, стр. 167.
За британско право: Barlow, Lyde & Gilbert, Insurance Handbook, Tottel Publishing, 
2007, стр. 304; J. Bird, John Bird’s Modern Insurance Law, Sweet & Maxwell, 2007, стр. 
109; A. Hecks, S. H. Goo, Cases and Materials on Company Law, Oxford University Press, 
2008, стр. 78 и след.
За америчко право: J. Beatty, S. S. Samuelson, Essentials of Business Law for a New Cen-
tury, Th omson South-Western West, 2003, стр. 79, 768, J. P. Mallor, A. J. Barnes, T. Bow-
ers, A. W. Langwart, Business Law, Th e Ethical, Global and E-Commerce Environment, 
Th irteen Edition, McGraw-Hill, New York, 2007, стр. 970.
За словеначко право: Ivanjko Š, Uvod v zavarovalno pravo, Univerza v Mariboru, Pravna 
Fakulteta, Maribor, 1999, стр. 37–42.

2 То је, наравно, случај и са нашим правом. Али, у нашем праву је – изгледа – на-
прављен један системски пропуст редоследом доношења поменутих закона који 
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друштава за осигурање, с једне стране, и постојање јавног интереса да 
се уреди начин на који ће се обављати делатност осигурања, као и начин 
коришћења средства којима располажу ови битни учесници привред-
ног живота, с друге стране, утичу на опредељење законодавца у прилог 
посебног третмана друштава за осигурање. Друго, пословима осигу-
рања могу се првенствено бавити друштва за осигурање организована 
у форми акционарских друштава.3 Иако и друштва за узајамно осигу-
рање могу преузети део портфеља ризика који угрожавају једну при-
вреду,4 друштва за осигурање типа акционарског друштва због већих 
финансијских капацитета и непрекидног надзора над пословањем,5 
представљају погоднији форму осигуравајућих организација за покриће 
великих комерцијалних ризика.6

Треће, пословима осигурања могу се бавити друштва за осигурање 
која су добила дозволу надлежног органа за обављање те делатности 
(енг: „licence to work“; нем: „Genehmigung der Geschäft sführung“; фран: 
„l’autorisation d’exercer“).7 Систем дозвола усвојен у погледу оснивања 
друштава за осигурање представља свакако једну од најзначајнијих раз-
лика друштава за осигурање у односу на друга привредна друштва. На-
пуштање законског у корист система дозвола у области осигурања (као 
и целокупног финансијског сектора), доводи се у везу са значајем однос-
них делатности за привреду једне државе.8 Интерес државе да обезбеди 

стоје у односу lex generalis – lex specialis. Наиме, пошто је Закон о привредним 
друштвима (Сл. гласник РС, бр. 125/04, даље: ЗПД) општи компанијски закон и као 
такав „старији“ од Закона о осигурању (Сл. гласник РС, 55/04, даље: ЗОС) логич-
но би било прво донети њега и примењивати опште статусне норме на друштва 
за осигурање организована у форми акционарских друштава, док би питања која 
су израз специфичности делатности осигурања (и која изискују другачија решења) 
била уређена касније донетим ЗOС-ом.

3 Не заборављамо, при том, на друштва за узајамно осигурање као специфичан 
правни облик друштава за осигурање. Међутим, она су за нас у овом тренутку 
двоструко маргинална: 1) код нас су слабо заступљена и 2) на њих се у великој 
мери сходно примењују правила која важе за конституисање друштава за осигу-
рање типа акционарског друштва.

4 То је у државама које имају дужу традицију оснивања друштава за узајамно оси-
гурање нарочито случај са сопственим друштвима за осигурање. У: C. R. Cole, K. 
A. McCullough, „Captive Domiciles: Trends and Recent Changes“, Journal of Insurance 
Regulation, Vol. 26, Issue 4, 2008, стр. 61–73. 

5 „Циљ мера које Народна банка предузима према осигуравајућој организацији је 
најпре, могући опоравак, а тек потом одузимање дозволе као најтежа мера“. Пре-
суда Врховног суда Србије У: 6959/07 од 24.1.2008. године. 

6 R. E. Keeton, A. I. Widiss, Insurance Law, A Guide to Fundamental Principles, Legal Doc-
trines and Commercial Practices, West Publishing Co, 1988, стр. 968–969.

7 ЗОС, чл. 3 ст. 1. 
8 Како су истакли класичари француског права осигурања, држава не може бити 

незаинтересована за новчана средства, која се акумулирају у фондовима акцио-
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најпре контролу, а затим и стални раст ових значајних привредних гра-
на довео је до поверавања надлежном јавном органу не само овлашћења 
у вези са додељивањем и одузимањем дозвола за рад друштвима осигу-
рања, већ и до вршења сталног надзора над њиховим радом.9

Четврто, ЗОС поставља оквире корпоративног управљања у 
друштвима за осигурање. Када је реч о органима управљања, они су 
у ЗОС-у тако одређени да се њима одступа од шеме усвојене у ЗПД.10 
Обавезни органи управљања у друштву за осигурање су: скупштина, 
управни одбор, директор и надзорни одбор. Међутим, ЗОС се огра-
ничава на навођење врста и надлежности органа управљања, док су 
бројна питања у вези са управљањем у овим друштвима остала ван за-
конске оптике.11

нарских друштава за осигурање. Та средства представљају део националне штедње, 
којима држава има интерес да управља. У: M. Picard, A. Besson, Les assurances 
terrestres en droit françias, Les antreperises d’assurances, Tome II, Deuxième édition, Paris, 
1965, стр. 12–13.

9 У вези са вршењем контроле пословања друштава за осигурање постоји пресуда 
Врховног суда Србије у којој је заузет став да је Народна банка Србије овлашћена 
да врши контролу пословања законитости организација за осигурање, ради приме-
не чл. 113 ЗОС-а (одржавање ликвидности друштава за осигурање), само за период 
пословања после ступања на снагу закона. Наиме, Врховни суд у овој пресуди ис-
тиче да „имајући у виду начело законитости из чл. 5 Закона о општем управном 
поступку, ако прелазним и завршним одредбама није другчије одређено при реша-
вању у управним споровима, поступиће се по пропису који је важио у време реша-
вања, а не по пропису који је важио у време када је правни однос настао. Одредбе о 
надзору из Закона о осигурању и допуни Закона о Народној банци Србије, по којима 
Народна банка Србије врши надзор над обављањем делатности осигурања, не могу 
се примењивати ретроактивно оцењујући пословање осигуравајућих друштава за 
период у коме банка није имала то овлашћење, већ се надзорна функција банке од-
носи само на пословање осигуравајућих организација из периода после ступања на 
снагу овлашћења Народне банке Србије да врши контролну функцију“. В: Пресуда 
Врховног суда Србије, У: 6108/04 од 20.04.2005.

10 Структура органа управљања у акционарском друштву према ЗПД зависи од тога 
да ли је реч о затвореном или отвореном друштву. Затворено друштво има управ-
ни одбор или директора (ЗПД, чл. 307 ст. 1), док отворено друштво има управни 
одбор са председником (ЗПД, чл. 307 ст. 2), који врши функцију директора. Ако за-
творено друштво нема управни одбор, законска правила о управном одбору при-
мењиваће се и на директора тог друштва (ЗПД, чл. 307 ст. 3).

11 Реч је о бројним питањима попут: начина избора у органе управљања, мандата, 
сукоба интереса, клаузуле конкуренције, одговорности за штету изазвану вр-
шењем функција, итд. Сва ова питања – уколико евентуално нису уређена стату-
том друштва за осигурање – биће решавана применом одредби ЗПД! Тако и: П. 
Шулејић, „Корпоративно управљање у организацијима за осигурање“, у М. Васиље-
вић, В. Радовић (уредници), Корпоративно управљање, Правни факултет Универ-
зитета у Београду, Београд, 2008, стр. 322.
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II Издавање дозволе за рад осигуравајућим друштвима

1. Какав треба да буде карактер овлашћења органа
одлучивања?

Издавање дозволе за рад друштвима осигурања је први акт државне 
контроле (од стране надлежног државног органа), односно поверене јавне 
контроле одређеном самосталном недржавном субјекту (централној бан-
ци, рецимо). То је тзв. превентивна правна контрола с гледишта испуње-
ности зaконских услова за будући рад. Ни једно друштво за осигурање 
не може започети пословање ако претходно за то није добило дозволу.12 
Дозвола се издаје на основу испуњености од стране друштва свих услова 
које закон захтева, при чему је код такве контроле нужна и одговарајућа, 
мања или већа, стваралачка улога надлежног органа.13 Најважније питање 
за законодавца при таквом стању ствари је како одредити ширину овла-
шћења тог органа. Орган коме је у надлежност стављено одлучивање о 
издавању дозволе може бити различит у појединим правним системима, 
али се то овлашћење – по правилу (али не и увек!) – поверава правном 
субјекту који је део управног државног апарата, или бар има моћна уп-
равна-јавна овлашћења.14 Ако се то има у виду, питање спектра његових 
овлашћења добија на актулености. Да ли она треба да буду толика да ос-
тављају простор одређеној дискреционарности? Или треба да се ограниче 
на проверу испуњености законских услова, од којих неки могу да буду 
предвиђени у виду правних стандарда (релативно неодређених појмова, 

12 R. W. Cooper, M. S. Dorfman, „Modernizing U. S. Insurance Regulation: What Can Be 
Learned From Th e European Union?“, Journal of Insurance Regulation, Vol. 22, Issue 4, 
2004, стр. 13. 

13 M. Picard, A. Besson, нав. дело, стр. 153.
14 Тако, примера ради, државе које су тек недавно либерализовале тржиште осигу-

рања и које још увек немају велики удео осигурања у приходима националне при-
вреде, усвајају решење по коме је министарство финансија или неко тело при овом 
министраству надлежно за одлучивање о дозволама за рад друштва за осигурање. 
За право Вијетнама В: V. N. Th ang, „Necessary Reform of Insurance Business Law in 
Vietnam aft er its Accession to the World Trade Organization: Prudential Regulatory 
Aspects“, Fordham Journal of Corporate & Financial Law, Vol. XII, 2007, стр. 977–1009.
Осим надлежности министарства финансија, у упоредном праву се срећу и дру-
га решења: тако је у Канади издавање дозвола за рад у надлежности органа влас-
ти финансијског тржишта (фр: „autorité des marchés fi nancièrs“, детаљније: Giude 
de présentation d’une demande de constitution d’une compagnie d’assurance à charte 
québécoise, 03/08, Québec); у Швајцарској је издавање дозвола поверено федералној 
служби за приватно осигурање (фр: „l’Offi  ce fédéral de l’assurances privées, Детаљ-
није: Conditions d’octroi de l’agrément pour l’exercice de l’activité d’assurance“, стр. 1. 
Доступно на: www.bpv.admin.ch); у Ирану је издавање дозвола поверено централ-
ном осигурању Ирана. 
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тзв. каучук норми) – уз посебан акценат само на обезбеђење финансијске 
сигурности корисника услуга осигурања? Ваља подсетити да, и у управ-
ноправној доктрини а и у пракси, систем дозвола – који се финализује 
конститутивним управним актима – не подразумева самим тим и диск-
рециону оцену надлежног органа.15

У зависности од тога какав се приступ заузме по овим питањима, 
законадац ће се определити за шири или ужи обим ингеренција у пог-
леду издавања дозвола друштвима за осигурање.

Оцена обима овлашћења органа надлежног за издавање дозволе 
за рад друштавима осигурања не може се успешно извршити ако се не 
доведе у везу са неколико фактора. Најпре, са правом поменутих при-
вредних субјеката да се баве пословима осигурања. Право друштава 
за осигурање да се баве пословима осигурања (енг: „right to do business“) 
представља манифестацију слободе предузетништва, која је у свим 
правним системима уздигнута на ранг уставног принципа.16 Овлашћења 
централне банке (или другог органа) морају бити конципирана тако да 
се њима не дерогира слобода предузетништва као уставна категорија. 
Када се одлучује о издавању (или одузимању) дозвола за рад осигура-
вајућим друштавима, евентуална ограничења слободе предузетништва 
морају бити диктирана искључиво разлозима јаштите јавног поретка и 
обезбеђења реализације јавног интереса у овом домену привредног жи-
вота.17 Увођење овлашћења надлежног органа да, поред законом прециз-
но дефинисаних услова, проверава или цени и оправданост оснивања, 
има смисла само ако се она користе у циљу утврђивања да ли друштво 
које је поднело захтев, у светлу људских ресурса којима располаже (ак-
ционара и чланова органа управљања), као и финансијских средстава, 
знања и искустава, може послове осигурања водити према правилима 
струке осигурања, ефикасно и у интересу корисника услуга осигурања! 
То наводи на закључак да оправданост оснивања друштва за осигурање 
треба схватити тако да укупност предочених чињеница у захтеву за из-
давање дозволе пружа гаранције да ће друштво ваљано – у интересу ко-
рисника услуга, али и у интересу друштвене заједнице – обављати по-
сао! Уколико издавање дозволе за рад конкретном друштву доприноси 
остварењу уставног начела слободе предузетништва и представља доби-
так и за друштво (схваћено у социолошком смислу), његово оснивање 
је оправдано.

15 В. примерице С. Поповић, Б. Марковић, М. Петровић, Управно право, општи део, 
Београд, 2002, стр. 355.

16 За наше право: Устав Републике Србије (Сл. Гласник РС, бр. 98/06, даље: УРС), чл. 
83 ст. 1. 

17 B. Mercadal, P. Macqueron, Le droit des aff aires en France, Edition Francis Lefebvre, 
Levallois-Perret, 2005, стр. 223–225.
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Друго, регулатива услова за издавање дозвола за рад друштвима 
осигурања представља део правног оквира корпоративног управљања у 
смислу OECD Принципа корпоративног управљања (даље: Принципи).18 
Када поставља услове које друштва треба да испуне и када одређује 
обим прерогатива органа који ће одлучивати о издавању дозволе за 
рад, законодавац то не сме губити из вида. Према OECD Принципи-
ма, ефикасан оквир корпоративног управљања подразумева постојање 
одговарајуће правне, регулаторне и институционалне основе.19 Када је 
реч о правном основу корпоративног управљања, он настаје симултаним 
деловањем законодавства, саморегулаторних аранжмана, добровољних 
стандарда и пословне праксе. Будући део правног оквира корпоратив-
ног управљања, осигурање треба да буде тако регулисано да се укла-
па у општу концепцију домаћег правног система и државе по питању 
уређења услова за обављање привредних активности.20 Зато је немогуће 
давати оцену регулативе осигурања ако се ЗОС посматра изоловано и 
независно од других закона који утичу на привредноправни амбијент 
једне државе и њену атрактивност за страна улагања. Систем дозвола, 
при том, није споран у области финансијског сектора, али јесте спор-
но давање прешироких овлашћења органима који одлучују о судбини 
друштава за осигурање, а тиме и потенцијалних корисника њихових ус-
луга. Држава која има конзистентну законодавну политику и стратегију 
ка стварању услова за либерализацију тржишта осигурања, не може доз-
волити да регулатива система дозвола за рад постане препрека атрак-
тивности њеног тржишта осигурања. Када је реч о данашњем ступњу 
развоја привреде осигурања, а с обзиром на стремљења ка кандидатури 
за чланство у Европској унији, никакав неумерени протекционизам на-
ционалне привреде осигурања се не би могао бранити рестриктивним и 
арбитрерним системом дозвола за рад.

Треће, регулатива услова за издавање дозвола за рад друштвима 
осигурања (а исто важи и када се ради о банкама), мора се посматра-
ти према критеријуму колико олакшава или отежава право корисника 
услуга осигурања на једнак приступ услугама осигурања у поређењу са 
корисницима, који потребе за осигурањем задовољавају на другим тр-
жиштима.21 Када се режим издавања дозвола за рад друштвима осигу-
рања знатно пооштри, тиме се посредно отежава приступ услугама оси-

18 OECD Principles of Corporate Governance – 2004 Edition.
19 В. Принципи OECD, 2004, бр. I.
20 Закон којим се уређује положај друштава за осигурање, заједно са другим законима 

из области привреде, представља део привредноправне инфраструктуре. 
21 J. Basedow, „Th e European Insurance Market, Harmonization of Insurance Contract Law 

and Consumer Protection“, Connecticut Insurance Law Journal, Vol. 7:2, 2001, стр. 500–
501.
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гурања, посебно оним корисницима који су упућени да своје потребе 
за производима осигурања остварују на том тржишту.22 Такво решење 
је у супротности са савременим тенденцијама либерализације тржишта 
финансијских услуга уопште (и тржишта осигурања као његовог значај-
ног дела) и смањивања административног интервенционизма у сектору 
осигурања.23

Четврто, да ли бројни корпоративни (и финансијски скандали), 
који привлаче пажњу медија и целокупне јавности и који скупо кош-
тају осигуравајући сектор, могу бити повод и оправдање за прибегавање 
систему дозвола за рад друштвима осигурања, који ће спречити наста-
нак таквих ситуација на нашем малом и недовољно развијеном тржиш-
ту? Чињеница је да поменути скандали указују на системске пропусте 
у регулативи сектора финансијских услуга.24 Питање је да ли они могу 
бити предупређени ако се акценат стави само на један сегмент регулати-
ве осигурања, док се други оставе у затеченом стању? По свој прилици, 
одговор је негативан. Желе ли се створити услови који ће бити гарант 
стабилног тржишта осигурања, није довољно (нити делотворно) радити 
на поправљању само оног сегмента који се тиче лиценцирања осигура-
вајућих друштава, већ је неопходна системска акција на тржишту фи-
нансијских услуга.25

22 Ово зато што у правима која нису део слободног тржишта Европске уније још увек 
постоје рестрикције у погледу могућности лица да своје ризике осигурају код стра-
них осигуравача. За наше право: ЗОС, члан 7. 

23 Осим тога, могло би се поставити и питање да ли има места позивању и на принцип 
разумних очекивања странака (енг: „reasonable expectations“) у погледу доступнос-
ти услуга осигурања у развијеним државама? Држава, чији је статусни закон о оси-
гурању конципиран у складу са решењима усвојеним у директивама које се односе 
на област осигурања, тешко може наћи оправдање за потпуно неевропски приступ 
праву корисника на лаку доступност услуга осигурања на конкурентном тржишту. 
Проблем који услед таквог стања ствари може настати за националну привреду 
осигурања је што се корисници чија очекивања таква привреда не може да задо-
вољи брзо и лако окрећу другим тржиштима осигурања. Тако законодавац добија 
потпуно супротан ефекат од онога на који је рачунао: ограничава приступ свом тр-
жишту осигурања, али као реакција на то ограничава се и круг корисника који су 
заинтересовани да на таквом тржишту задовољавају своје потребе за осигурањем! 
У: R. H. Jerry, „Insurance, Contract and the Doctrine of Reasonable Expectations“, 
Connecticut Insurance Law Journal, Vol. 5:1, 1999, стр. 22–57.

24 W. J. Larkin, J. Stephen Casscles, „How the Recent Corporate Governance and Financial 
Scandals May Aff ect the Debate on the Future of the State Regulation оf Insurance“, 
Journal of Insurance Regulation, Vol. 21, Issue 4, 2003, стр. 3.

25 То је једини начин да се одговори на изазове глобализације, јер услуге банака и 
друштава за осигурање не могу на глобалном тржишту бити функционално од-
војене. У: S. Gaetano, „An Overview of Financial Services Reform 1998“, Connecticut 
Insurance Law Journal, Vol. 5:2, 1999, стр. 794. 
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2. Захтев за издавање дозволе

Према нашем ЗОС-у, друштво може обављати само оне врсте оси-
гурања за које је добило дозволу Народне банке Србије (даље: НБС).26 
Према истом закону, захтев за издавање дозволе за обављање посло-
ва осигурања и послова реосигурања подносе оснивачи акционарског 
друштва за осигурање или, у њихово име, лице које они овласте.27 Уз за-
хтев за издавање дозволе мора бити достављена одговарајућа докумен-
тација на основу које НБС може оценити да то друштво испуњава број-
не законске услове, као и да је оправдано дозволити његово оснивање. 
Дакле, захтев за издавање дозволе представља први корак који друштво 
предузима како би покренуло процедуру одлучивања о свом праву на 
обављање пословања. Поставља се питање како тумачити формулацију 
по којој НБС одлучује о захтеву водећи рачуна и о оправданости осни-
вања? Да ли то значи да се наш законодавац определио за систем који 
подразумева не само испитивање законитости оснивања (што је увек 
случај), већ и целисходности у виду оцене „оправданости оснивања“? 
Пре него што понудимо наше тумачење, сматрамо да је корисно извр-
шити анализу услова о којима је реч, у смислу домаћег ЗОС-а.

3. Околности на основу којих се одлучује о захтеву

Сви услови које подносилац захтева треба да испуни могу се по-
делити у следеће групе: 1) статусни; 2) финансијски; 3) квалификациони 
услови у погледу лица предложених за чланове управног и надзорног 
одбора и 4) технички.28

а) Статусни услови

Када је реч о правним условима чију испуњеност оснивачи или 
лице које они овласте треба да докажу, они се могу поделити у две гру-

26 ЗОС, члан 23 став 2. Заправо, може се рећи да савремено доба карактерише све 
већи степен специјализације друштава за осигурање. Специјализација за одређене 
послове представља један од начина обезбеђења веће конкурентности друштава за 
осигурање у условима појаве конкуренције на тржишту осигурања. То је и у инте-
ресу корисника услуга осигурања. Тако у Немачкој, примера ради, осигуравач који 
се бави пословима осигурања правне заштите, поред других осигурања која се са 
њим преклапају (као што је осигурање од одговорности), мора у опште услове унети 
одредбе о спречавању сукоба различитих осигурања. У: M. Wiess, S. Kaiser, Analyse 
des Spartentrennungsprinzips von Versicherungsunternehmens: Historische Entwicklung 
und internationaler Vergleich, Insitut für Betriebswirtschaft liche Risikoforschung und 
Versicherungswirtschaft , 2004, стр. 1–39.

27 ЗОС, чл. 39 ст. 1. 
28 ЗОС, чл. 39 ст. 2. 
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пе: услове везане за акте које друштво за осигурање мора донети пре до-
бијања дозволе за рад и услове везане за квалификоване акционаре тог 
друштва.29 Тако се, уз захтев за издавање дозволе за рад, подносе: уговор 
о оснивању, предлог статута, пословни план акционарског друштва за 
осигурање и предлог аката пословне политике са мишљењем овлашће-
ног актуара.30 Сврха прописивања ових (бројних) аката је обезбеђење 
гаранција почетне пословне озбиљности друштва. Један од значајнијих 
аката је свакако пословни план друштва, који пружа доказ да оснивачи 
друштва за осигурање неће средства почетног капитала употребити на 
начин који би угрозио њихову ликвидност и довео до одузимања дозво-
ле убрзо после оснивања. Ово зато што је у интересу и потенцијалних 
корисника услуга осигурања, а и социјалног окружења да друштво које 
је добило дозволу за рад успешно обавља послове осигурања. Осим тога, 
неким од поменутих аката (као што су општи услови осигурања) ствара 
се изузетно значајан извор права осигурања и доприноси – у већој или 
мањој мери – унификацији услова за пружање услуга осигурања, што се 
не може препустити потпуној слободи осигуравача.31 Захтев законодав-
ца да се телу надлежном за одлучивање о издавању дозвола за рад тако 
значајним привредним субјектима каква су друштва за осигурање до-
ставе акти из којих произлази да је друштво не само обезбедило почет-
ни оснивачки капитал, већ и да ће моћи успешно да обавља пословање, 
чини нам се у том смилу оправданим.

Друга група услова односи се на лица која су оснивачи друштва. 
Навођењем детаљних услова (позитивних и негативних) које та лица 

29 Квалификованим акционаром у смислу ЗОС-а сматра се свако лице које стиче 
више од 10% капитала друштва за осигурање (члан 30 став 2). То је још једна од 
разлика у односу на ЗПД.

30 Реч је о општим и посебним условима осигурања и тарифама премија, одлуци о 
техничким основама осигурања, одлуци о критеријумима, начину утврђивања и 
табели максималног самопридржаја и укупном износу самопридржаја, правилнику 
о узроцима и начину депоновања и улагања средстава друштва, правилнику о мак-
сималним стопама режијског додатка, правилнику о формирању и начину обрачу-
навања и висини преносних премија, правилнику о формирању и начину обрачуна 
математичке резерве, правилнику о формирању и коришћењу резерви за учешће у 
добити, правилнику о начину утврђивања дела техничке премије за исплату неис-
плаћених обавеза, правилнику о формирању и коришћењу резерви за изравнање 
ризика, правилнику о условима и начину саосигурања и реосигурања, правилнику 
о условима и начину остваривања регреса. 

31 Из овога следи да у нашем праву, ипак, постоји одређена претходна контрола опш-
тих услова осигурања. Контролу врши НБС и један од случајева када би, позивом 
на неоправданост оснивања, требало одбити издавање дозволе за рад је управо 
неусклађеност општих услова осигурања са законом! Не мислимо, при том, на не-
усклађеност у смислу директног одступања од закона, већ више на неусклађеност 
у смислу усвајања решења која нису у најбољем интересу осигураника и уопште 
корисника осигурања. 
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треба да испуне, а који се примењују како на физичка тако и на правна 
лица осниваче и квалификоване имаоце жели се обезбедити да својс-
тво „утицајног“ оснивача друштва за осигурање буде резервисано само 
за лица која уживају „добар углед“.32 Поштовање критеријума „fi t and 
proper“ код одређивања круга оснивача у садејству са применом ис-
тог критеријума код избора чланова органа управљања акционарског 
друштва за осигурање омогућава да се лица, која су због своје инвол-
вираности у недозвољене послове или неиспуњења законских обавеза 
„неподобна“ да им се повери било чланство у друштву, било управљање 
њиме, a priori елиминишу.33

б) Финансијски услови

Лице које подноси дозволу за оснивање друштва треба да пружи 
доказ да је на привремени рачун код банке уплаћен новчани део основ-
ног капитала.34 Познато је да је основни капитал друштава за осигурање 
много већи од капитала који се захтева за оснивање друштава у режиму 
ЗПД. Прописивање и тражење да се пружи доказ да је тај капитал уп-
лаћен на привремени рачун има за циљ да осигура солвентност друштва 
за осигурање и обезбеди поверење потенцијалних корисника његових 
услуга у годинама када се оно тешко може обезбедити на други начин. 
Прописивање високог прага основног капитала може се довести у везу 
и са настојањем да се отежавањем услова за приступ тржишту осигу-
рања спречи бављење овом делатношћу од стране друштава која нису 
довољно озбиљна и која не би могла издржати конкуренцију нарочито 
јаких страних друштава за осигурање.35

в) Квалификациони услови у погледу чланова управног и
надзорног одбора

За разлику од ЗПД, који усваја принцип дерегулације и препушта 
да се аутономним актима на нивоу друштва уреде сва питања везана за 

32 Реч је о условима који се крећу од пружања доказа о редовном измиривању порес-
ких обавеза до пружања доказа о неосуђиваности за кривична дела против при-
вреде. 

33 V. Altenähr, T. Nguyen, F. Romeike, Risikomenagemеnt kompakt, VVW, Karlsruhe, 2009, 
стр. 40–43.

34 Тај капитал је различит у зависности од тога да ли ће се друштво бавити послови-
ма неживотних осигурања, осигурања живота или реосигурања. В: чл. 28 ЗОС. 

35 То је јако значајан аргумент у условима већег отварања тржишта осигурања Ср-
бије, које је отпочело изменама ЗОС-а, који сада допушта оснивање огранака стра-
них друштава за осигурање. В. Закон о изменама и допунама ЗОС-а, чл. 1.
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избор чланова органа акционарског друштва, ЗОС врло детаљно уређује 
услове које морају испуњавати лица предложена за чланове органа уп-
рављања друштва за осигурање.36 Уопштено говорећи, реч је о условима 
који треба да обезбеде да ће предложени кандидати вршити функције у 
складу са правилима о управљању ризиком. Основна претпоставка за то 
је да имају одговарајуће квалификације и професионално искуство, као и 
да нису у ранијем периоду били ангажовани у привредном друштву над 
којим је отворена ликвидација или стечај или били осуђивани на казну 
затвора дужу од три месеца.37 О озбиљности критеријума прописаних 
ЗОС-ом довољно говори чињеница да, поред поменутих услова, канди-
дат за директора друштва за осигурање треба да достави и свој програм 
пословођења друштвом.

Овај део услова који треба да испуни свако друштво за осигурање 
како би добило дозволу за рад може се врло позитивно оценити. Степен 
ликвидности и уопште успешности пословања једног друштва за осигу-
рање које послује у данашњој Србији умногоме зависи од тога каква су 
лица на његовом челу. Управни одбор треба тако конципирати да у њега 
уђу лица различитих пословних и животних искустава, која поседују 
знања из различитих области од значаја за управљање друштвом.38 Ако 
је пословање поверено лицима која нису „прошла“ строге критеријуме 
селекције и за која није сигурно да представљају најбољи избор, њихов 
недостатак професионалног искуства друштво за осигурање, и што је 
још важније, и осигуранике, може скупо коштати!39 Дакле, европски 
стандарди обезбеђења вођења пословања у најбољем интересу осигура-
ника и уопште корисника услуга осигурања налажу лиценцирање канди-

36 Ради спровођења законских услова, донета је Одлука о ближим условима које треба 
да испуне лица из чл. 39 ЗОС-а и начину доказивања тих услова, као и о потребној 
организационој, кадровској и техничкој оспособљености акционарског друштва за 
осигурање (Сл. Гласник РС, бр. 86/04).

37 ЗОС, чл. 39 ст. 2 тач. 10. У овим одредбама као да се види траг увођења института 
који је врло распрострањен у англосаксонском праву. Реч је о дисквалификацији 
директора и чланова органа управе. Дисквалификација се изриче директору, који 
је оглашен одговорним за непрописно или непословно вођење пословања. Тиме се 
спречава његово задржавање на тој функцији или поновни избор на исту функцију 
у другој компанији и тако онемогућава проузроковање штете различитим лицима 
која ступају у пословне контакте са компанијима чији директори испуњавају ус-
лове за дисквалификацију. Детаљније: A. Dignam, J. Lowry, Company Law, Oxford 
University Press, 2006, стр. 276–288. 

38 В. H. Kang, M. Cheng, S. J. Gray, „Corporate Governance and Board Composition: 
Diversity and Independence of Australian boards“, Journal Compilation, Volume 15, 
Number 2, 2007, стр. 195.

39 C. Hoppmann, „Fit-and-proper-Test für die Aufsichtsräte in Versicherungsunternеhmen?“, 
Versicherungsrecht, Zeitschrift  für Versicherungsrecht, Haft ungs– und Schadensrecht, Heft  13, 
2001, стр. 561–563.
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дата за чланове органа управљања!40 Исто важи у погледу лица које ће 
обављати послове овлашћеног актуара.

г) Технички услови

Најзад, оснивачи друштва за осигурање треба да пруже доказ о 
прописаној организационој, кадровској и техничкој оспособљености 
акционарског друштва за осигурање за обављање послова из уговора о 
оснивању и аката пословне политике. Реч је о условима, који се разли-
кују у зависности од тога којом врстом послова осигурања ће се друшт-
во бавити.

4. (Не)издавање дозволе

Овде доспевамо до питања шта је уистину законски употребље-
на синтагма „оправданост оснивања“?41 Два су могућа одговара: Прво 
– да је посреди правни стандард – еластична норма чије једино, право 
правно значење, које је њен творац имао у виду, треба тумачењем про-
наћи. Друго – да је реч о законски датом овлашћењу на вршење дискре-
ционе оцене, тј. о препуштању бирања, у сваком појединачним случају, 
оптималне, односно најпригодније правне солуције од стране самог 
надлежног органа; уз поштовање законских овлашћења и задатог циља. 
Иначе, код разликовања правног стандарда и дискреционе оцене, теш-
коћа није само у објективној сазнатљивости и проверљивости значења 
једног, мање-више гипког правног израза („разумност“, „моралност“, 
„корисност“, „ваљана управа“, „bonne foi делање“, „неопходност“, „пот-
ребне мере“, „заштита јавног интереса“ и сл.) у посматраном комплек-
сном стварносном миљеу. Проблем је у реалној предвидљивости свих 
могућих одлучујућих компоненти једне правне ситуације.42 Прецизније:  
да ли је – у одсуству јасне индикације законописца у погледу неког пос-
тупања органа – пред нама implicite дата прерогатива за дискреционо 
одлучивање, или пак обавеза тумачења правно релативно неодређеног 

40 Исто важи и у погледу лица које ће обављати послове овлашћеног актуара, с тим 
што се за њега тражи и доказ о осигурању од одговорности за штету коју може про-
узроковати датим мишљењем! Иако код нас још увек није заживело (и не нарочито 
као обавезно), чини се да постоји интерес чланова органа управљања друштва за 
осигурање да захтевају да се њихова одговорност покрије осигурањем. Детаљније 
о осигурању од одговорности чланова управе акционарских друштава уопште: C. 
Olbrich, Die D & O – Versicherung, 2. Aufl age, VVW, Karlsruhe, 2007, стр. 53.

41 ЗОС, чл. 41 ст. 2 и чл. 44 ст. 1 тач. 7.
42 В. опширно код З. Р. Томић, „Дискрециона оцена у управном праву“, Билтен судске 

праксе, бр. 3/2006, стр. 187–203.
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појма. Од тога зависи и поље простирања судске контроле произашлог 
управног акта (о чему касније). Током такве почетне мисаоне операције 
неопходно је подробно размотрити слово и дух респективне норме, 
смисао њој сродних правних правила, али и разумети и „осетити“ це-
локупан друштвени контекст (његове економске, политичке, социјалне, 
психолошке, етичке, религиозне, историјске, националне компоненте) 
– што све може да буде опредељујуће у погледу закључка који је модел 
правног регулисања примењен у конкретном случају.

На крају крајева, стојимо на становишту да је кључно да се диск-
рециона оцена не подразумева: она мора да буде изричито предвиђена 
– изразима „може“, „може одлучити“, „ако оцени“, „ако нађе, односно 
сматра“, „орган одлучује да ли ће...“, „орган је овлашћен...“, и слично. У 
језичкој сумњи, требало би – по правилу – узети да је посреди правно 
везано подручје, правни стандард (ма колико било тешко да се у његов 
смисао проникне), а не дискрециона моћ у датој ситуацији. Но, ни само 
језичко тумачење нипошто само по себи није свакад довољно, чак и када 
је употребљена реч „оцењује“, „може“, „одлучује“ и слично. Због тога се 
посеже нарочито за циљним и систематским тумачењем правног текста 
да би се претходно утврдило о каквој је правној техници регулисања 
реч у конкретној одредби.

С тим у вези, неопходно је разликовати разлоге за доношење јед-
ног дискреционог решења баш одређене, одабране садржине – од за-
конски пројектованог циља који се увек мора поштовати. Тачно је да 
ти разлози омогућавају да се провери да ли је у нареченој прилици (и) 
постављени циљ поштован. Такође, баш из разлога који се наводе у ре-
шењу, може да произлази – поред осталог – да је требало изабрати дру-
гу (бољу, конкретно подеснију, односно у датим околностима најпогод-
нију) правну солуцију за постизање истог, законског циља. Следствено, 
имајући у виду такав циљ, судска контрола пролази кроз „врата“ прав-
ног стандарда, испитујући правилност његове, за дати животни догађај 
вансудски утврђене садржине. Насупрот, у погледу дискреционе оцене 
судска контрола редовно (о)стаје пред њеним „вратима“, проверавајући 
једино да ли су она доиста правна и да ли воде предвиђеном законс-
ком циљу. С тим у вези, не ретко су одлучујући заузети начелни судс-
ки ставови шта ће се, у случају сумње, сматрати правним стадардом, а 
шта подручјем управне дискреционе оцене (што је тада већ ствар судске 
слободне оцене!)

Код издавања дозволе за осигурање у важећем праву Србије, „оп-
равданост оснивања“ је језички одвојена од (свих осталих) законских 
услова за добијање дозволе – што упућује да се можда имала у виду 
дискрециона оцена.43 Али, насупрот, на другом месту у истом законском 

43 ЗОС, чл. 41 ст. 2. 
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тексту, „оправданост оснивања“ се третира баш као један од законских 
услова за добијање дозволе. Наиме, после „оправданости оснивања“, у 
следећој законској „тачки“ пише – и „други законски услови“. Тако, „ако 
не постоји оправданост оснивања“, „Народна банка ће одбити захтев за 
издавање дозволе за обављање послова осигурања“ – што је сигнал прав-
не везаности тј. употребе правног стандарда који подлеже тумачењу.44 
У суштини, „оправданост оснивања“ осигуравајућег друштва значи да 
ће се његовим радом допринети и јавном интересу и задовољавању пот-
реба потенцијалних корисника, као и оставривању уставног права на 
слободу предузетништва,45 уз поштовање равноправности привредних 
субјеката46 (у контексту члана 21 Устава). Подносилац, укупношћу пре-
дочених података и доказа у захтеву за добијање дозволе, код органа 
треба да ствари извесност да ће правилно, успешно и уредно пословати. 
Питање је заправо када је захтев за оснивање осигуравајућег друштва 
оправдан са гледишта законског циља оснивања. Наиме, ако би осни-
вање одређеног осигуравајућег друштва (са целином предоченог капа-
цитета дотичног привредног субјекта – подносиоца захтева) допринело 
редовном, потпуном и ефективном задовољавању потреба корисника и 
уживању њихових права на одређеној територији у предстојећем раз-
добљу, али и остваривању јавног интереса општег привредног развоја 
и правне сигурности – онда је то оснивање и друштвено и правно оп-
равдано. Системска сврха одредаба ЗОС-а није ограничење круга осигу-
равајућих друштава, већ – поред наведеног – омогућавање да што већи 
број њих, под једнаким условима, уз уважавање неопходних стручних 
мерила, законито и делотворно пружа своје услуге, да остварује и пра-
ва клијената али и своја предузетничка права. Све то у општем, јавном 
интересу нормалног одвијања избалансираног приведног живота у про-
сперитетном кретању.

Према Одлуци о спровођењу одредаба Закона о осигурању које 
се односе на издавање дозвола и сагласности Народне банке Србије,47 
„при одлучивању о издавању дозволе Народна банка Србије процењује 
испуњеност услова прописаних за оснивање друштва и његову органи-
зациону, кадровску и техничку оспособљеност“;48 израз „процењује“ од-
лукописац несумњиво употребљава у смислу „утврђује“. С друге стране, 
„оправданост оснивања друштва Народна банка Србије процењује на 
основу оцене учињене у складу с правилима контроле и управљања ри-
зицима акционара друштва за које се тражи дозвола и оцене могућег 

44 ЗОС, чл. 44 ст. 1 тач. 7–8.
45 УРС, чл. 82–83.
46 УРС, чл. 21. 
47 Сл. гласник РС, бр. 55/2004 (даље: Одлука).
48 Одлука, ст. 1, тач. 15. 
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утицаја друштва на стабилност тржишта осигурања“.49 Тако се „оправда-
ност оснивања“ утврђује на основу правила струке осигурања, имајући 
у виду одговарајуће одредбе ЗОС-а.50 У Науци управног права овакво 
правно нормирање квалификује се као тзв. техничка или стручна оце-
на, односно чак као „везана оцена“ (нем: „gebundes Ermesessen“)51 која 
беспоговорно улази у сферу правне везаности, а не дискреционе оцене. 
Шта више, у пракси правне државе је већ поодавно уочљива тенденција 
да се поље дискреционе власти смањује на рачун правне везаности, тј. 
да се неодређени појмови „урачунавају у везана акта“.52 Тиме се проши-
рује и јача и судска контрола аката јавне управе.

Судска контрола законитости решења НБС с гледишта „оправ-
даности оснивања“ састоји се како у повезаном, сводном испитивању 
свих обележја подносиоца захтева (у смислу једне заокружујуће резул-
танте), тако и провери поштовања законског циља оснивања у конк-
ретном случају – што би се редовно све дало утврдити из образложења 
односног решења. При томе, стоји изричита законска обавеза навођења 
разлога за сваку управну одлуку НБС.53 Но, суд у управном спору може 
и сам – у циљу оцене законитости пред њим оспореног акта – допунити, 
односно утврђивати чињенично стање.54 Све у свему, код утврђивања 
постојања законског услова „оправданости оснивања“ НБС је дужна да 
јасно и тачно утврди, и у свом решењу предочи све правно релевантне 
чињенице, као и да из тако утврђених чињеница изведе одговарајући 
чињенични закључак – чиме ће постићи правилно протумачење наре-
ченог правног стандарда у датој ситуацији. Уз потанко завршно образа-
лагање садржине произашле правне одлуке.

49 Одлука, ст. 2 тач. 15. 
50 ЗОС, чл. 125 и 175 ст. 1, тач. 5–8. 
51 И. Крбек, Дискрециона оцјена, Загреб, 1937, стр. 354; Крбек даље вели: „Битно је 

при овој тзв. техничкој оцени, да се средством посебног стручног знања интерпре-
тира воља закона. А интерпретација је...битно и појмовно опречна дискреционој 
оцјени. Власт при овој техничкој оцени не бира према властитом назору између 
више алтернатива, које су са законског гледишта једнаке, већ има, помоћу свог тех-
ничког или стручног знања, пронаћи оно одређено рјешење, које има закон у виду“ 
(стр. 366). 

52 Ђ. Тасић, „О слободној оцени“, Архив за правне и друштвене науке, књига 32, 
Београд, 1927, стр. 373.

53 „У решењу које се доноси на основу слободне оцене орган је дужан да изнесе разлоге 
којима се руководио при избору алтернативе у смислу којем је решио ствар, сем кад 
је законом или уредбом ослобођен те обавезе. Навођењем разлога у избору алтерна-
тиве омогућава се контрола да ли се орган при том избору руководио циљем и как-
во му је дато овлашћење за решавање на основу слободне оцене“. (ВСС, У 7907/64 од 
21.10.1964).

54 Службени лист СРЈ, бр. 46/96, даље: ЗУС, чл. 38.
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Речју, законску синтагму „оправданост оснивања“ разумемо као 
правни стандард, тзв. каучук норму чије правно значење свакад ваља 
брижљиво откривати спрам датог животног догађаја. При томе, теш-
коће сазнатљивости његовог значења у појединим случајевима нипошто 
не указују да је посреди дискрециона оцена органа. Уосталом, кад зако-
нодавац жели да повери дискреционо овлашћење надлежном органу у 
некој врсти ситуација, он то у тексту скоро без изузетка изричито и са-
општи. Непорециви блиски примери су у члану 174 ЗОС-а („може оду-
зети дозволу“), знатно бројнији у Закону о банкама55 у погледу радњи 
везаних за дозволе пословним банкама, односно предузимања других 
мера: члан 120 (у погледу мера које предузима према банци у чијем је 
пословању утврдила неправилности – „Дискреционо право Народне 
банке Србије“); члан 130 став 2 („Одузимање дозволе за рад“ – „може 
одузети...“).56 Насупрот, када утврђује услове за за издавање дозволе за 
рад банци, Закон о банкама не предвиђа дискреционо овлашћење НБС 
(члан 18 тога текста).

Ако друштво испуњава све законске услове, укључујући и онај 
о „оправданости оснивања“ – НБС донеће решење о издавању дозво-
ле за рад.57 Постоји неколико обележја тог решења које треба посебно 
издвојити, јер она одређују могућности заштите права оснивача. Прво, 
дозвола за обављање послова осигурања издаје се за обављање једне или 
више врста осигурања којима ће се акционарско друштво за осигурање 
бавити. У диспозитиву решења изричито се наводе врсте осигурања за 
које се издаје дозвола. Ако се решење издаје за све врсте осигурања из 
једне групе осигурања, у диспозитиву решења се наводи само та гру-
па осигурања.58 Сагласно томе, жели ли неко друштво да прошири свој 
асортиман услуга осигурања и почне да се бави неким од послова за 
које нема дозволу, дужно је да поднесе захтев за промену дозволе за 
обављање послова осигурања.59 Друго, решење којим НБС одлучује о 
издавању дозволе за рад акционарског друштва за осигурање је конач-
но.60 Против њега није дозвољена жалба. Једино правно средство које 
стоји на располагању друштву у заштити његових права је покретање 
управног спора. Наравно, у случају доношења позитивног решења тј. 
саме дозволе, ово питање нема толики практични значај као у случају 
доношења негативног решења тј. одбијања захтева, али ипак није не-
могуће замислити да друштво може имати интерес да покреће управни 

55 Службени гласник РС, бр. 107/05.
56 В. и чл. 113 ст. 1 („може“) и чл. 117 ст. 2 („ако оцени“).
57 ЗОС, чл. 41 у вези са чл. 146 ст. 1. 
58 ЗОС, чл. 41 ст. 3. 
59 ЗОС, чл. 43 ст. 1. 
60 ЗОС, чл. 146 ст. 3. 
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спор и у случају издавања дозволе за рад. То може бити случај ако је 
Народна банка Србије издала дозволу за рад само у погледу неких, а не 
свих послова за које су оснивачи тражили дозволу. Треће, решење о из-
давању (као и одузимању) дозволе објављује се у Службеном гласнику 
Републике Србије.61

Најзад, поставља се питање како треба да изгледа образложење 
решења о издавању дозволе за рад будући да се оно доноси на осно-
ву „оцене испуњености законских услова и оправданости оснивања“?62 
Оно што је више него извесно је да је законодавац НБС као органу ов-
лашћеном на одлучивање дао довољно маневарског простора да своју 
одлуку, била она позитивна или негативна по осниваче и намеравано 
друштво за осигурање, снабде аргументацијом која ће је чинити мање 
или више имуном од „напада“ у управном спору.63 Органу надлежном 
за одлучивање о приступу нових друштава тржишту осигурања, као и 
вршење надзора у осигурању, оваквом формулацијом нашег ЗОС-а дата 
су велика овлашћења. Колико је то (не)умесно може се сагледати ако се 
има у виду да друштва за осигурање морају доказати испуњеност број-
них услова (врло различите природе) приликом подношење захтева за 
издавање дозволе. Да ли је поред свих тих услова неопходно да орган 
одлучивања испитује и „оправданост оснивања“?64 Зар већ стриктна 
примена статусног закона за област осигурања сама по себи није до-
вољан гарант да ће бити донета ваљана одлука?

4. „Ћутање“ Народне банке Србије

Према ЗОС-у, НБС одлучује о захтеву за издавање дозволе у року 
од 60 дана од дана пријема захтева.65 Ова одредба је интересантна, јер 
отвара два питања. Прво, будући да је императивне природе, да ли то 

61 ЗОС, чл. 146 ст. 4. 
62 ЗОС, чл. 41 ст. 2. 
63 То ће зависити од умешности и спремности надлежних у НБС да свој став, сопс-

твени налаз уверљивије поткрепе доказима. Али, то нужно неће значити да се ради 
о заслуженом одбијању или усвајању захтева.

64 Свесни смо да би један од аргумената у прилог одбране дискреционих овлашћења 
НБС могао бити спречавање превеликог прилива страних улагања и уопште до-
ступности домаће привреде осигурања страним друптвима за посигурање. Такав 
аргумент сматрамо апсолутно недовољним, јер свака рестрикција отворености 
тржишта осигурања треба да буде искључиво законски уређена, а не остављена 
на вољу телу које одлучује о издавању дозвола за рад друштава за осигурање! Де-
таљније: D. Snyder, „Free Trade in Insurance and Domestic Insurance Regulation – in 
Harmony or in Confl ict?“, Journal of Insurance Regulation, Vol. 26, Issue 1, 2007, стр. 
115–122.

65 ЗОС, чл. 41 ст. 2. 
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значи да НБС не може одлучити о поднетом захтеву после истека рока 
прописаног законом? Питање има велики практични значај. Наиме, већ 
је било речи о околностима на којима НБС заснива своју одлуку о зах-
теву. С обзиром на њихов број и комплексност готово сваке од њих, рок 
који је законодавац предвидео изгледа нам прекратак, махом нереалан. 
Не само из тог разлога, истек овог рока не значи нипошто престанак 
овлашћења (и дужности) НБС да одлучи о захтеву за издавање дозволе. 
Тај рок је инструкционе, а не преклузивне природе. Странка има про-
цесно право на одлуку, на формализиовани правни одговор у облику 
решења по свом уредно поднетом захтеву. Без обзира на садржину од-
луке, било прихватајућу, било одбијајућу. То право подносиоца захтева 
се не може угасити протеком законом прописаног рока да НБС донесе 
своју одлуку. А и обавеза НБС остаје!

Друго – за праксу много значајније питање – је да у случају недоно-
шења решења у прописаном року има места примени општих правила 
о тзв. ћутању управе. Реч је о члану 208 став 2 ЗУП-а (друга реченица) 
и члана 24 ст. 1–2 ЗУС-а. Тако, ако жалба на „ћутање управе“ није до-
пуштена – а баш је такав тип случаја који анализирамо – странка може 
непосредно покренути управни спор, по условима из ЗУС-а, „као да јој 
је жалба одбијена“. А тај пропис предвиђа да, у ситуцији недоношења 
решења у року од 60 дана од подношења захтева, странка најпре пожур-
ницом тражи од органа накнадно доношење решења. По протеку седам 
дана од пожурнице, у случају настављања „ћутања“ – странка може пра-
воваљано поднети тужбу, којом пред надлежним судом покреће управ-
ни спор против „ћутања“.

III Одузимање дозволе за рад друштву за осигурање

Када је реч о условима за одузимање дозволе за рад друштвима за 
осигурање, они се могу поделити у две групе: случајеви када НБС може 
одузети дозволу и случајеви када мора одузети дозволу.

1. Дискреционо овлашћење НБС да одузме дозволу
осигуравајућем друштву

Док у погледу издавања дозвола може бити и других (сматрамо 
погрешних) интерпретација законских услова осим оне које сми ми по-
нудили, у погледу одузимања дозволе нема истоврсних правних дилема. 
Наиме, ЗОС јасно указује на дискреционо овлaшћење НБС за одузи-
мање дозвола. На такав закључек наводи формулација члана 174 у којој 
се употребљава глаголски облик МОЖЕ, док се у члану 175 употребља-
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ва императивна формулација „Народна...ЋЕ друштву за осигурање оду-
зети дозволу“.66 Овакву квалификацију наведених одредаба ЗОС-а дао 
је и Врховни суд Србије. Према ставу Суда, „одредба члана 175 става 
1 тачке 7 Закона о осигурању имтеративне природе, а одредба члана 
174 истог Закона садржи дискрециона овлашћења“.67 Дакле, законодавцу 
није било довољно то што је надлежном органу дао велики степен сло-
боде приликом одлучивања о издавању дозволе (али не и дискреционо 
овлашћење!), већ је морао да осигура јавни утицај и на престанак рада 
друштава за осигурање услед одузимања дозвола за рад. И не само то. 
Круг разлога због којих се друштву за осигурање може одузети дозвола 
за рад није лимитиран, већ ЗОС, поред бројних конкретних услова,68 ис-
тиче да се дозвола може одузети и „у другим случајевима када друштво 
не поступи у складу са овим законом, другим прописима и мерама На-
родне банке Србије“.69 Такву солуцију је тешко успешно бранити.

Већ је било речи о аргументима против дискреционих овлашћења 
у фази оснивања. Такође, има неколико аргумената који се могу истаћи 
и против дискреционарности органа задуженог за одузимање дозвола 
за рад. Прво, поштовање начела законитости и обезбеђење правне си-
гурности субјеката који послују на тржишту осигурања налаже усвајање 
управо супротног решења. Друго, атрактивност домаћег тржишта оси-
гурања. Иако у домаћој теорији осигурања постоји много противника 
потпуне либерализације тржишта осигурања (са мање или више не-
убедљивим аргументима), ограничавање доступности домаћег тржиш-
та осигурања за стране улагаче не може послужити као оправдање за 
давање толиких овлашћења НБС.70 Постоје други начини на које се 
ефикасније могу увести рестрикције на тржишту осигурања. Давањем 

66 ЗОС, чл. 174 и 175. 
67 У својој пресуди Врховни суд Србије каже: „Одредба чл. 175 ст. 1 тач. 7 Закона о 

осигурању уопште не садржи дискреционо право туженог за одузимање дозволе за 
обављање послова осигурања, већ је императивне природе, а одредба чл. 174 истог 
закона садржи такво овлашћење, али не одређује изричито да је у јавном интересу 
да се у донетом решењу не морају навести разлози којима се орган руководио при 
доношењу решења!“ В: Пресуда Врховног суда Србије, У. 61908/04 од 20. 04. 2005. 

68 Услови су многобројни и крећу се од незаконитости и неправилности у посло-
вању друштва, преко наступања разлога за одузимање сагласности на акте и радње 
друштва, онемогућавања вршења надзора до преноса портфеља без сагласности 
НБС (чл. 174 ст. 1 тач. 1–14). 

69 ЗОС, чл. 174, ст. 1 тач. 15. 
70 И на нивоу Европске уније је раније постојао протекционизам према националном 

тржишту осигурања, настао услед страха од стране конкуренције. Међутим, време-
ном је преовладало уверење да европске интеграције и дерегулација нуде нове пос-
ловне могућности и да нису неспојиве са очувањем домаћег тржишта осигурања. 
У: J. Basedow, нав. чланак, стр. 507.
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претераних дискреционих овлашћења НБС ствара се превелика прав-
на несигурност, која може резултирати мањком интересовања за при-
вредну делатност, која се због свог значаја сматра носећом! Друштва за 
осигурање су институционални инвеститори и као такви носиоци еко-
номског развоја, што чини неопходним стварање више простора за њи-
хово оснивање и функционисање.71 Такав ефекат свакако није у јавном 
интересу. С друге стране, увек постији опасност да дискрециона овла-
шћења буду употребљена противно установлјеном циљу и да се друш-
тву за осигурање не одузме дозвола, иако тако нешто налаже принцип 
заштите интереса осигураника. Тако нам се чини посебно критичном 
одредба из које произлази да НБС не мора одузети дозволу друштву 
у чијем пословању утврди незаконитости или неправилности, или пак 
друштву које није омогућило вршење надзора или обављање актуарских 
послова! Да ли је степен опасности по кориснике услуга осигурања у 
овом случају упоредив са случајем када друштво не обавља делатност у 
складу са правилима струке осигурања, добрим пословним обичајима 
и пословном етиком? И на основу којих се то егзактних критеријума 
утврђују неке од ових повреда? Поменути случајеви одлично илуструју 
парадоксалну ситуацију до које је довело рђаво законско решење.

Евентуално ограничење свемоћи НБС у вези са дискреционим ов-
лашћењем за одузимање дозволе за рад може бити чињеница да је она 
дужна да детаљно образложи чињенично стање које је основ коришћења 
дискреционог овлашћења. Како је у својој пресуди истакао Врховни суд 
Србије, „Народна банка би морала да образложи због чега се одлучила 
за такву меру и поред чињенице да су неправилности и незаконитости 
отклоњене у поступку контроле, те да је одузимање дозволе најцелис-
ходнија алтернатива, а не нека од мера из члана 161 цитираног Зако-
на“.72 Да ли је то довољна брана од арбитрерности?

2. Обавеза Народне банке да одузме дозволу за рад

Поред случајева који могу (али не морају) довести до одузимања 
дозволе за рад, ЗОС познаје и круг услова који су императивно одређе-
ни и у погледу којих НБС нема слободу одлучивања да ли ће одузети 
дозволу за рад. Реч је о добијању дозволе на основу неистинитих или 
нетачних података, престанку испуњења услова за одбијање дозволе, 
смањењу броја акционара испод законом прописаног, обављању пос-

71 M. Arena, „Does Insurance Marker Activity Promote Economic Growth? A Cross-
Counrty Study for Insustrializes and Developing Countries“, Th e Journal of Risk and 
Insurance, Vol. 75, No.4, 2008, стр. 921–946.

72 Пресуда Врховног суда Србије, У. 61908/04 од 20.04.2005. 
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лова за које друштво нема дозволу, неодржавању капитала у висини 
прописаној законом, неодржавању техничких резерви, необезбеђењу 
сигурности депоновања и улагања средстава осигурања, неусвајању или 
неспровођењу мера за покриће губитака, непоступању по мерама НБС 
након спроведене контроле, неплаћању доприноса у гарантни фонд, не-
извршавању обавеза по основу међународне карте осигурања или не-
испуњавању других законом или међунаордним уговорима прописаних 
обавеза, непостојању стабилности и ликвидности ни након ванредне 
управе.73 Анализом ових услова долази се до закључка да је законода-
вац оправдано обавезао централну банку да друштву за осигурање које 
испуњава неки од поменутих услова одузме дозволу. НБС се не може 
дозволити да дискреционо одлучује о одузимању дозволе за рад друшт-
ву које не одржава техничке резерве или обавља послове за које му није 
издата дозвола. По процени законодавца, даље одржавање дозволе за 
рад и даље пословање таквог друштва представља опасност за потен-
цијалне кориснике његових услуга и привреду.

Када спроводи законске обавезе и доноси решење о одузимању 
дозволе осигуравајућем друштву, НБС тј. гувернер је обавезан да у ре-
шењу наведе пропис о надлежности органа за доношење решења, док су 
материјалноправне одредбе за доношење решења саставни део нјеговог 
образложења.74

IV Судска контрола решења о одбијању издавања и о
одузимању издатих дозвола осигуравајућим друштвима

Према ЗОС-у, свако решење НБС је коначно – даље ненападљи-
во управном жалбом. Против њега се може, тужбом, непосредно пок-
ренути управни спор.75 Што се тиче могућности употребе чињеничног 
новума, „нове чињенице истакнуте у тужби неће се узимати у обзир 

73 ЗОС, чл. 175 ст. 1. 
74 „У уводу оспореног решења тужени орган је само навео да је решење донео Гувер-

нер Народне банке Србије на основу чл. 146, 174, 175 и чл. 176 ст. 2 Закона о осигу-
рању. Одредбом чл. 197 ст. 1 ЗУП-а је прописано да увод решења садржи назив ор-
гана који доноси решење, пропис о надлежности тог органа, име странке и њеног 
законског заступника или пуномоћника, ако га има и кратко означење предмета 
поступка. Суд сматра да је тужени орган био дужан, сагласно наведеној одредби 
ЗУП-а, да у уводу оспореног решења наведе пропис о надлежности и овлашћењу 
доносиоца решења за његово доношење, као и предмета поступка и странке, јер 
одредбе чл. 146, 174, 175 и 176 ст. 2 Закона о осигурању представљају прописе који 
одређују материјалноправне услове за одузимање дозволе, односно прописе на ос-
нову којих је ствар решена, а који се наводе у образложењу оспореног решења, а не 
у уводу.“ В: Пресуда Врховног суда Србије, У. 6108/04 од 20.4.2005. 

75 ЗОС, чл. 146 ст. 3. 
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уколико надлежни орган није могао у току управног поступка да утврди 
те чињенице ни из књиговодствене документације коју му је странка 
поднела, а држећи се правила о поступању по службеној дужности у пог-
леду извођења доказа и утврђивања релевантних чињеница“.76 С друге 
стране, „нове чињенице и нови докази могу, изузетно бити од утицаја у 
управном спору ако несумњиво указују да је чињенично стање очигледно 
друкчије од оног утврђеног у управном поступку“77 – који се односи на 
изузетну могућност да се у управно-судској тужби износе нове чињени-
це и докази.

Размотрићемо варијанте и слојеве могућег судског интервенисања 
у погледу тужбом основано оспореног решења о одузимању дозволе 
осигуравајућем друштву. Mutatis mutandis, вреди и у погледу основано 
оспореног решења о одбијању захтева за издавање такве дозволе, где су 
– последично – ствари ипак и теоријски и практично мање комплико-
ване.

Најпре је могућа класична ситуација у којој се суд – пошто нађе 
да је тужба основана – ограничава на поништавање решења НБС о оду-
зимању дозволе за рад друштву за осигурање као незаконитог, чиме се 
предмет враћа у правно стање које је претходило доношењу пониште-
ног акта. То значи да у извршењу те правноснажне пресуде – која је за 
НБС обавезна и извршна78 – она мора да обезбеди несметано посло-
вање (примерице, покренути поступак ликвидације или стечаја мора да 
буде обустављен!) друштву за осигурање, чије је дозвола за рад правно 
оживела поништењем акта о њеном одузимању. Ако је решење пониште-
но због одређених процесних мањкавости, оне се у поступку доношења 
евентуално новог решења (ако је његово доношење уопште потребно у 
датом случају) морају отклонити према судским примедбама изнетим у 
пресуди. А ако је решење НБС поништено због грешке у тумачењу пра-
ва (метеријалног или/и формално-процесног), у новом решењу се мора 
поштовати правно схватање изложено у судској пресуди; њиме је орган 
стриктно законски везан.79 То би био први, најплићи слој судских инге-
ренција, искључиво касаторне природе.

Такође, буде ли тужилац у својој тужби и то изричито тражио, 
пошто поништи оспорени управни акт, „суд ће одлучити и о захтеву ту-
жиоца за ...накнаду штете, ако утврђено чињенично стање пружа поуз-
дан основ за то“. А „у противном, суд ће упутити тужиоца да свој захтев 

76 Савезни суд, С, Гпзс–256/80 од 25.9.1980.
77 Према Начелном ставу бр. 3/84 Заједничке седнице СС, републичких и покрајинс-

ких врховних судова и Врховног војног суда од 29.6.1984. 
78 Чл. 4 у вези са чл. 61 ЗУС-а. 
79 Чл. 61 in fi ne ЗУС-а.
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остварује у парници“.80 Тако би НБС могла да буде суочена са изгледним 
одштетним захтевом, у сваком случају поништења свога решења, који 
би се остваривао било у управном спору (ређе), било у праници (где би 
се као оштећена лица за захтевом за накнаду могли појавити и поједини 
клијенти друшта за осигурање о коме је реч). Ово би била једна од пос-
редних, претежно превентивних противтежа нарочито вишекратном 
непоштовању правноснажне судске пресуде од стране тужене банке.

Ако НБС, не спроводећи нови поступак контроле над осигура-
вајућим друштвом, на подлози истог чињеничног стања малтене одмах 
донесе ново решење исте садржине као и првобитно, па и оно буде ос-
порено тужбом – пред судом се, сматрамо, отварају четири могућнос-
ти.

Једна је да одбије тужбу – ако при доношењу новог решења било 
посреди отклањање таквих процених недостатака који се брзо и лако 
могу и морају предузети у извршењу оне раније судске пресуде, а то 
није било од утицаја на утврђено чињично стање (рецимо прибављање 
изјаве неког лица у својству сведока) и примену материјалног права код 
доношења одлуке. Друга могућност је – да суд поништи и ово друго ре-
шење, налазећи да је незаконито, задржавајући се опет само на тој ка-
сацији. Проблем је ако се иста „шема“ односа осигуравајуће друштво 
– НБС – суд понови, тј. ако суд два или више пута поништи управне 
акте НБС донете у истој правној ствари. Тада су на удару посебно пра-
ва клијената тог друштва, правна сигурност, па и ауторитет како НБС, 
тако и надлежног суда чије правноснажне пресуде, иако обавезне, нису 
поштоване. А о изгубљеном времену и средствима да не говоримо.

Отуда као излаз – поред већ пометог утужења НБС за накнаду 
из њеног управно-судски доказано незаконитог чина произашле ште-
те – остају трећа и четврта солуција, на подлози следеће норме ЗУС-а: 
„Ако надлежни орган после поништења управног акта донесе управни 
акт противно правном схватању суда или противно примедбама суда у 
погледу поступка, па тужилац поднесе нову тужбу, суд ће поништити 
оспорени акт и, по правилу, сам решити ствар пресудом“ која „у свему 
замењује акт надлежног органа“.81 Овде је у питању судска пуна јурис-
дикција.82 У том смислу, трећа правно легитимна могућност би се сас-

80 ЗУС, чл. 41 ст. 3 
81 ЗУС, чл. 62 ст. 1. 
82 Законом о банкама забрањено је да суд у управном спору против решења НБС, 

која она доноси у управном поступку решавајући о правима и обавезама банака, 
решава „управну ствар за чије је решавање овим законом утврђена надлежност 
Народне банке Србије“ (чл. 9 ст. 5). Значи, искључено је судско решавање у пуној 
јурисдикцији, чиме је извршено сумњиво дерогирање матичног судског процесног 
закона, ЗУС-а (посебно његових одредаба из чл. 41 и 62–63). 
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тојала у томе да суд својом пресудом – којом по новој тужби поништи 
незаконити акт НБС донет у извршењу сопствене пресуде која том при-
ликом није поштована – изричито забрани централној банци поновно 
одузимање дозволе односном друштву. По логици ствари, таква забрана 
не би ометала спровођење нове банкарске контроле за одређени период 
пословања, у новоспроведеном управно-контролном поступку, којим 
би се евентуално утврдиле неке друге радње и пропусти контролисаног. 
Значи, то би биле такве повреде меродавног закона које су, као касније 
утврђене, непокривене пресудом донетој у пуној јурисдикцији.83 Овде 
се меритум управне ставари („одузимање дозволе за рад осигуравајућем 
друштву“) своди на саму забрану НБС поновљеног одузимања, судском 
интервенцијом правно васкрсле дозволе за рад на подлози већ утврђе-
ног чињеничног стања (раније од стране НБС, или пак /и/ од стране 
суда у управном спору!). Чак се може ићи дотле да се каже да сам суд 
„враћа одузету дозволу“,84 премда је дозвола коју је раније издала НБС 
формалноправно дејствујућа већ поништавањем њенога незаконитог 
одузимања. С тим у вези, обавеза је да се уклоне сви правни и акти и 
радње који су у међувремену на тој манљивој подлози предузети. То 
пре свега значи да би НБС била обавезна да ретроактивно стави ван 
снаге сопствено решење „о испуњености услова за отварање стечајног 
поступка“,85 односно своје решење о ликвидацији конкретног осигура-
вајућег друштва86 (осим ако је, по тужби, суд и њих у међувремену већ 
поништио у управном спору). То би све представљало правни основ и 
за обустављање евентуално покренутог ликвидационог, односно стечај-
ног поступка од стране надлежног трговинског суда.

Oд момента доношења управно-судске пресуде описане садржи-
не (о забрањивању поновног одузимања дозволе, односно о „судском 
враћању одузете дозволе“) осигуравајуће друштво може да ради са так-
вом, судски „потврђеном“ дозволом за рад. У њу се правно даље, у на-
челу, не сме дирати. Међутим, потоња констатација ипак има своја не-
колика осетна ограничења. Прво, судска пресуда се мора поштовати све 
док је на снази, ма каква она била. Друго – у њу, што се тиче „враћања 
одузете дозволе“, сама НБС не сме правно дирати у правцу поновног 

83 Пресуда Врховног суда Србије, У. 2648/05 од 16.09.2005. године.
84 Тако се пресуди СС од 3.12.2002. године, донетој у спору пуне јурисдикције (Ус бр. 

779/2002), у погледу дозволе за рад једне пословне банке, изрека има три тачке:
(1) Тужба ...се уважава, па се поништава решење НБЈ...; (2) Враћа се одузета доз-
вола за рад...; (3) На концу, речено је да „ова пресуда у свему замењује оспорени 
акт“ НБЈ.

85 Закон о стечају и ликвидацији банака и осигуравајућих друштава (Сл. гласник РС, 
бр. 61/05), чл. 4.

86 Закон о стечају и ликвидацији банака и осигуравајућих друштава, чл. 20.
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одузимања дозволе за рад с позивом на исту, „стару“, раније спроведену 
контролу и том приликом утврђено чињенично стање и уочене прав-
не повреде. Та правноснажна пресуда је, нагласимо опет, обухватила и 
конзервирала чињенично стање које настало пре њеног доношења, и на 
основу којег је она забранила поновно одузимање дозволе за рад, од-
носно „вратила одузету дозволу за рад“ осигуравајућем друштву. Треће 
– једино судским путем се може „враћати у прошлост“, па преиспитива-
ти законитост дотичне судске пресуде. Али, pro futuro, НБС може пре-
дузети нову контролу законитости пословања осигуравајућег друштва 
у раздобљу после доношења судске пресуде у пуној јурисдикцији, у складу 
са одговарајућим прописима. На основу те хипотетичке нове контроле, 
и новоутврђеног правнорелевантног чињеничног стања и рецимо ново-
нађених правних повреда током њеног споровођења – ствара се правни 
основ за (не)одузимање дозволе контролисаној банци. С тим у вези, кас-
нија измена правнорелевантног чињеничног стања нужно повлачи за 
собом и другачије правне последице.87

Четврто судско интервенисање, деликатније и још дубље од до 
сада опсаних, састојало би се у скоро потпуном преузимању предметне 
управне ствари од НБС – и у њеном директном судском суштинском 
решавању. Речју, ово хипотетичко судско „изнуђено“ делање било би у 
спровођењу од стране самог суда управног поступка контроле испуње-
ности услова за даље пословање једног осигуравајуђег друштва, пошто 
је претходно, по тужби, истоврсно банкарско решење поништено као 
незаконито, а предмет није враћен НБС на поновно одлучивање. Дакле, 
том приликом управни суд би својом пресудом у ствари одлучивао да 
ли постоје или не постоје законски услови за одузимање односне дозволе. 
Налазимо да је управни суд и на тако нешто овлашћен; никако обаве-
зан. Ипак, једно је судски утврдити незаконитост (поновног) одузи-
мања дозволе у конкретном случају, а нешто сасвим друго – судски 
непосредно стајати иза испуњености услова за рад осигуравајућег 
друштва. Ова потоња врста управно-банкарске ствари у материји 
осигурања, поглавито због своје чињеничне сложености, вишеслој-

87 Речју, један законит управни акт (дозвола) доноси се имајући у виду тада постојеће 
чињенично стање, и у том контексту утврђене правне неправилности. Други, кас-
нији – њему сасвим супротан управни акт (рецимо, накнадно одузимање добијене 
дозволе), такође може да буде законит с гледишта промењеног, у време његовог 
доношења утврђеног чињеничног стања. Укратко, у питању је сасвим нови правни 
предмет, пошто је настао битно другачији чињенични идентитет правне ствари, 
без обзира што је у питању иста странка (исто осигуравајуће друштво). Ноторно 
је да се дозвола за рад било коме не издаје „једном за свагда“, него њено временско 
важење зависи, поред осталог, и од објективно правно проверљивог придржавања 
дотичног привредног субјекта свих меродавних правних норми током њеног пос-
ловања.
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ности и динамичности, па тиме и неопходности специјализованог 
знања и искуства за њено у свему правилно решавање – држимо не 
омогућава, тачније правно и фактички не допушта овакав вид судске 
пуне јурисдикције!

Све у свему, сматрамо да управни суд – због саме природе управ-
не ствари и улоге и позиције НБС у правном систему – не би смео ни 
под којим условима да сам, својом одлуком издаје дозволу за рад осигу-
равајућем друштву, односно да сам, сопственом одлуком одбија захтев 
за њено издавање (после поништавања незаконитих банкарских решења 
у таквим управним стварима). Али, понављамо, наше је становиште да 
као крајња опција – највише на шта би управни суд, у управном спо-
ру, правоваљано био властан! – стоји прерогатива на непосредно суд-
ско одузимање једне раније банкарски издате такве дозволе, односно 
судско директно констатовање да за такву акцију нема законског ос-
нова у конкретном случају.

С претходним у вези, како препоруке Савета Евопе, тако и судс-
ка пракса у примени Европске конвенције за заштиту људских права и 
основних слобода (Рим, 1950. година, са каснијим додатним протоко-
лима) иду у правцу јачања и проширивања судске заштите у управном 
праву.88

У овоме одломку руководили смо се идејом равнотеже: између 
законитости и правне сигурности, интреса корисника услуга осигурања 
и јавног интереса, специјалне функције НБС, права и обавеза привред-
них субјеката, односно осигуравајућих друштава – и судског ауторитета 
код контроле законитости управних решења, па тако и решења која на 
било који начин тичу дозвола за рад осигуравајућих друштава.

V Како стоје ствари у Европској унији?

Унификација права осигурања Европске уније се одвијала на два 
паралелна колосека: статусноправни и уговорни. И док је усаглашавање 
правних система држава чланица много брже постигнуто на плану ос-
нивања и функционисања друштава за осигурање, унификација уговор-
ног права осигурања још увек је у току.89

88 В. код З. Р. Томић, „Сукцесивност управне и управно-судске заштите“, Правни жи-
вот, 10/2007, 2. том, Београд, 2007, стр. 543–545.

89 Тако је на нивоу Европске уније крајем 2007. године представљен Restatement евро-
пског уговорног права осигурања. Комисија сачињена од угледних европских про-
фесора: Jürgen Basedow, John Birds, Malcolm Clarke (председник), Herman Cousy и 
Helmut Heiss понудила је 17. децембра 2007. године евроској јавности Нацрт општег 
референтног оквира за европско уговорно право осигурања (Draft  Common Frame 
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Унификација европског права осигурања не значи елиминисање 
система дозвола. Државе чланице Европске уније се нису одрекле пра-
ва да контролишу приступ сопственом тржишту осигурања, тако да 
је у свим државама чланицама и даље задржан систем дозвола (одоб-
рења) код оснивања друштава за осигурање.90 Друштво за осигурање 
које намерава да се бави пословима осигурања мора добити претходно 
одобрење надлежног органа државе свог седишта (енг: „home country 
control“).91 Међутим, постојање заједничког унутрашњег тржишта даје 
особеност систему дозвола успостављеном у Европској унији. Дозвола 
за бављење одређеном врстом послова осигурања у режиму европског 
пасоша (енг: „European passport“) коју је издала једна држава чланица 
важи на територији целе уније.92 Она омогућава друштву за осигурање 
да обавља пословање и на територији осталих држава чланица, било на 
основу слободе пружања услуга (енг: „freedom to provide services“), било 
на основу права оснивања огранака или филијала без поновног изда-
вања дозволе (енг: „right of establishment“).

Полазећи од тога да су директивама Европске уније ближе одређе-
ни минимални услови које друштво за осигурање треба да испуни како 
би добило дозволу за рад, намеће се покушај упоређивања тих услова са 
онима из нашег ЗОС-а, а нарочито са случајевима одбијања издавања 
дозволе. Из угла права државе која има амбицију да се прикључи ве-
ликој породици европског права осигурања, посебно је интересантно 
и од практичне важности питање да ли држава седишта друштва има 

of Reference, Chapter III, Section IX, Insurance Contract, доступно на: www.restate-
ment.info). Реч је о својеврсној кодификацији евроског уговорног права осигурања, 
којом се настоји довршити хармонизација уговорног права осигурања која је на 
новоу Европске Уније у великој мери спроведена директивама тзв. треће генерације. 
Нацрт општег референтног оквира садржи четири дела: заједничке одредбе за све 
уговоре укључене у принципе европског уговорног права осигурања, заједничке 
одредбе за осигурања одштетног карактера, заједничке одредбе за осигурања 
закључена на фиксирану суму и посебне одредбе за поједине гране осигурања.

90 Детаљније о дозволи за рад друштава за осигурање у Европској унији: Y. Lambert-
Faivre, L. Leveneur, нав. дело, стр. 79–81.

91 Директивама тзв. треће генерације су уклоњене препреке за успостављање јединс-
твеног тржишта осигурања. Њима су прописани минимални услови које друшт-
во за осигурање треба да испуни. Ако држава чланица жели да пооштри систем 
установљен директивама, то може учинити само у погледу друштава којима њен 
надлежни орган издаје одобрење за рад. Ово зато што држава седишта врши конт-
ролу над целокупним пословањем друштава којима је издала дозволу, укључујући 
и њихово пословање у иностранству. У: R. W. Cooper, M. S. Dorfman, нав. чланак, 
стр. 14. 

92 О томе како се сналазе словеначка друштва за осигурање на слободном европском 
тржишту осигурања В: T. Šker, Business operation of Slovenian insurance company in the 
EU, 03/2008, Zavarovalnica Triglav, стр. 1–3.
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широка (чак дискрециона) овлашћења приликом одлучивања о изда-
вању, односно одузимању дозвола за рад? Одговор на ово питање није 
јединствен, нити категоричан. Он зависи од тога да ли се ради о држави 
која је условима из директива додала још неке – по правилу – протек-
ционистички настројене одредбе, с једне стране, и да ли одлучује о из-
давању дозволе друштву са седиштем на њеној територији или о осни-
вању неког огранка или филијале друштва које је већ инкорпорисано по 
праву неке друге државе чланице, с друге стране.93 Ако држава није до-
пуњавала услове из директива, њен орган нема дискреционо овлашћење 
када одлучује о издавању дозвола.94 Међутим, чак и ако нека држава 
одлучи да издавање дозвола услови испуњењем додатних захтева, они се 
могу истицати само према друштвима која имају седиште на њеној те-
риторији, а не и према осталим друштвима. Овакав систем се може оце-
нити позитивно. Његова флексибилност се огледа у томе да омогућава 
истовремено остварење интереса домаће државе и привредних субјека-
та заинтересованих за пружање услуга осигурања на њеној територији, 
а инкорпорисаних у другим државама чланицама. Њиме се остварује 
равнотежа између заштите националних привредних интереса држава 
чланица (који изискују додељивање ширих овлашћења у одређеним си-
туацијама) и слободног пружања услуга на јединственом тржишту.

VI Закључак

Регулатива издавања, односно одузимања дозвола за рад друшт-
вима осигурања је најбољи показатељ особености правног положаја 
ове изузетно значајне категорије привредних субјеката. Свој интерес 
за контролу приступа тржишту осигурања држава изражава регулати-
вом која, поред испуњености стриктно прописаних законских услова, 
укључује и стваралачку улогу органа надлежног за издавање дозвола. 
Иако законска политика у овом домену привредног живота није на до-
вољно јасан начин изражена, законске одредбе које регулишу издавање 
дозвола за рад треба тумачити систематски и на начин који ће бити in 
favorem права друштва за осигурање да се баве пословима осигурања 
(као манифестацијом слободе предузетништва), али и разумних очеки-
вања потенцијалних корисника услуга осигурања. Стога изричито за-
узимамо став да се појам „оправданост оснивања“ из ЗОС-а не може 
разумети као дискреционо овлашћење. Своје опредељење у прилог ква-
лификације „оправданости оснивања“ као правног стандарда, аргумен-

93 C. J. Berr, H. Groutel, Droit des assurances, 8 édition, Dalloz, Paris, 2004, стр. 45.
94 Услови које друштво треба да испуни одређени су директивама треће генерације, 

које су донете за област животних, односно неживотних осигурања. 
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таујемо – поред осталог – и тиме што друштва за осигурање морају до-
казати испуњеност бројних услова (врло различите природе) приликом 
подношење захтева за издавање дозволе. Ако би, поред свих тих услова, 
овлашћење НБС да „цени“ и оправданост оснивања, схватили као њену 
дискреционарност – то свакако не би било у корист корисника услуга 
осигурања и подстицања даљег развоја делатности и струке осигурања. 
Стриктна примена статусног закона за област осигурања већ је довољан 
гарант да ће бити донета права одлука.

Када се ради о одузимању дозвола, законодавац није оставио 
места тумачењу утврђивањa својих намера. За разлику од додељивања 
дозвола, НБС располаже дискреционим овлашћењима код одузимања 
дозвола. Иако су многи од разлога који дају „право“ централној банци 
да одузме дозволу крајње спорни, намера законодавца је неспорна и она 
се мора спровести.

Што се тиче судске контроле оспорених решења НБС о одбијању 
издавања предметних дозвола, као и оспорених решења о њиховом оду-
зимању – закључујемо следеће: Пошто су решења НБС одмах коначна у 
управном поступку – даље ненапдљива жалбом, судска контрола њи-
хове законитости, као правно везаних аката, добија нарочиту важност. 
То, уз остало, треба да резултира и њиховом примереном ширином, 
обухватношћу, али и појачаним практичним коришћењем. Најпре, суд-
ска контрола решења НБС мора да одговори на сва правна питања пос-
тављена у тужби, па и на оно о законитости третирања „оправданости 
оснивања друштва за осигурање“, које – држимо – има природу прав-
ног стандарда, а не дискреционе оцене у сваком конкретном случају. 
Затим, поред класичног судског овлашћења на поништавање незакони-
тих управних акакта НБС, по тужби у управном спору, долази у обзир 
и чешћа примена правног института судске пуне јурисдикције – судског 
мериторног задирања у управну ствар у погледу које је спор настао, али 
изнијансирано и дозирано. Тако, сматрамо да управни суд – због саме 
природе управне ствари и улоге и позиције НБС у правном систему – не 
би смео ни под којим условима да сам, својом одлуком издаје дозволу за 
рад осигуравајућем друштву, односно да сам, сопственом одлуком одбија 
захтев за њено издавање (после поништавања незаконитих банкарс-
ких решења у таквим управним стварима). Највише на шта би управни 
суд правоваљано био властан, делујући у пуној јурисдикцији – поред 
досуђивања накнаде штете тужиоцу од стране тужене, НБС, произаш-
ле из њеног незаконитог рада (ако их не упути на парницу) – било би:
(1) забрањивање НБС да, на подлози непромењеног чињеничног стања 
и из поновљених разлога а без спровођења нове контроле, доноси убу-
дуће идентична или битно слична решења у истој управној ствари;
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(2) још снажнија прерогатива на непосредно судско одузимање једне 
раније банкарски издате дозволе за рад друштву за осигурање, односно 
судско директно констатовање да за такву акцију нема законског основа 
у конкретном случају. Али, суд не би нипошто смео – нити да се упус-
ти у директно, „судско“ издавање предметне дозволе, нити у непосредно 
„судско“ одузимање такве дозволе.

Zoran R. TOMIĆ, Ph.D
Professor at the Faculty of Law, University of Belgrade

Mag. Nataša PETROVIĆ TOMIĆ
Junior Faculty Member at the Faculty of Law, University of Belgrade

ISSUING AND TAKING AWAY ОF 
INSURANCE COMPANIES LICENSES TO WORK

Summary

Insurance companies, as а sort of commercial entities that are in all laws 
separated from the general regime applying on other companies, have a number 
of particularities mostly of status character. However, connections among ad-
ministrative, company and insurance law come to light just in the fi eld of regu-
lation of insurance companies issuing and taking away licenses to work. Still 
relations between administrative and business law (pointed in extension) are 
multisided and emphasized as example of state interventionism in commercial 
relationships, they are expressed in the most specifi c way in the case of insur-
ance companies issuing and taking away licenses to work. Licenses to work open 
numerous controversies, which result can be infl uential to the quality of judicial 
protection and the legal security of the legal and commercial environment. It 
is expressed the view in this article that statutory provision “justifi cation of es-
tablishment” – in the range of the statutory condition to get permit – should be 
understood as a legal standard, not as free discretionary power of Central Bank. 
It is important not only because of legal security, but also because of judicial 
control of legality of administrative acts. Connected with this, it is advisable to 
apply the legal institute of court general competence in delicate and measured 
way in the fi eld of insurance.

Key words: insurance company, justifi cation of establishment, license, 
Central Bank of Serbia, administrative dispute.
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ПОЛОЖАЈ ПОВЕРИЛАЦА У
СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ ПРОТИВ
ОСИГУРАВАЈУЋИХ ДРУШТАВА –

РЕШЕЊА У ДОМАЋЕМ ПРАВУ И ПРАВУ ЕУ

Резиме

Положај поверилаца у стечајном поступку против осигуравајућих 
друштава регулише се одредбама Закона о стечају и ликвидацији ба-
нака и друштава за осигурање. Намирење потраживања се дефинише 
заједничком одредбом (која се примењује и код стечаја банака), као и 
посебном одредбом, која представља опште правило код намирења пот-
раживања код стечаја осигуравајућих друштава. Опште правило се 
састоји у томе да се прво, намирују повериоци из уговора о осигурању 
и реосигурању живота, затим, повериоци из уговора о осигурању и рео-
сигурању од последица незгоде, а на крају повериоци из осталих уговора 
о осигурању (осталих врста осигурања). Такође, примењују се и одредбе 
Закона о стечајном поступку, али није јасно да ли одредба тог Закона 
треба да се примењује на повериоце у стечају осигуравајућих друштава. 
Ова област се, на специфичан начин, регулише и у законодавству Евро-
пске уније. Чињеница је да се ова област, у нашем законодавству, мора 
регулисати посебним законом, који ће се односити само на осигуравајућа 
друштва.

Кључне речи: стечајни поступак, осигуравајућа друштва, повериоци, 
потраживања, уговори о осигурању, Директива ЕУ.
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I Уопште о стечајном поступку против осигуравајућих 
друштава као посебном стечајном поступку

Посебно регулисање стечајног поступка против осигуравајућих 
друштава произлази из посебности самих осигуравајућих друштава. 
Осигуравајућа друштва су финансијске организације, које од других 
сродних друштава (самим тим и од банака) издваја низ института, који 
се појављују само у делатности осигурања. Закон о стечају и ликвида-
цији банака и друштава за осигурање Републике Србије (даље: ЗСЛБО)1 
регулише, између осталог, и положај поверилаца у стечајном поступку, 
предвиђајући и заједничке одредбе које се примењују на намирење пот-
раживања и кад су у питању банке и код осигуравајућих друштава, као 
и одредбе које се односе на посебне исплатне редове код осигуравајућих 
друштава. Наравно, ЗСЛБО регулише специфичности везане за стечај 
осигуравајућих друштава, док „опште“ елементе дефинише Закон о сте-
чајном поступку Републике Србије (даље: ЗСП).2

Стечајни поступак против осигуравајућих друштава је посебан 
стечајни поступак. Посебни стечајеви су поступци који се покрећу и 
воде по другачијим правилима од „општег“ стечаја, који се води против 
већине привредних субјеката. Када кажемо да се ради о другачијим пра-
вилима, не мислимо на стечајне поступке који нису у вези са „општим“ 
стечајним поступцима. Те посебности произлазе из облика тог субјекта, 
тако да се и њихово оснивање разликује од оснивања осталих субјеката. 
Посебни стечајни поступци се разликују од „општег“, као што се стечај-
ни дужници разликују међу собом. Посебни стечајеви нису посебна вр-
ста стечајних поступака, већ су поступци који се покрећу и воде против 
другачијих субјеката – стечајних дужника. Једна од основних разлика 
између посебног стечајног поступка који се води против осигуравајућих 
друштава и осталих „општих“ стечајних поступака, састоји се и у томе 
што се исплатни редови другачије регулишу у односу на исплату потра-
живања поверилаца у „општем“ стечајном поступку.

Пре усвајања ЗСЛБО, материју стечаја осигуравајућих друштава 
регулисао је Закон о осигурању (даље: ЗО),3 који је, такође, предвиђао 
исплатне редове. На првом месту, по ЗО, исплаћују се трошкови стечај-
ног поступка, затим потраживања поверилаца по основу осигурања и 
реосигурања живота до висине математичке резерве. Након тога, исп-
лаћују се потраживања поверилаца по основу уговора о осигурању од 

1 Закон о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање (Службени гласник 
Републике Србије, бр. 61/05, 116/08).

2 Закон о стечајном поступку (Службени гласник Републике Србије, бр. 84/2004).
3 Закон о осигурању (Службени гласник Републике Србије, бр. 55/04, 70/04).
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последица незгоде, као и потраживања поверилаца по основу осталих 
уговора о осигурању и реосигурању.4 Кад се исплате наведена потра-
живања, примењиваће се одредбе стечајног законодавства, што значи 
да ће доћи на ред исплата осталих поверилаца, као и исплата оснивача 
осигуравајућег друштва у стечају.5

Положај поверилаца у стечајном поступку против осигуравајућих 
друштава је положај стечајних поверилаца. Посебности везане за њи-
хово намирење зависе од врсте осигурања у којој је закључен уговор 
из кога проистиче потраживање. Потраживања из уговора о осигурању 
живота се посебно регулишу, обзиром да средства математичке резерве 
имају посебан третман. И у праву Европске уније се посебно регулише 
намирење потраживања у наведеном стечајном поступку. Издвајају се 
два метода или модалитета намирења.

Мора се рећи да у домаћем законодавству постоје проблеми у 
регулисању намирења потраживања у стечајном поступку против оси-
гуравајућег друштва, који се састоје из чињеница везаних за заједнич-
ко регулисање намирења приоритетних потраживања и за банке и за 
осигуравајућа друштва у ЗСЛБО, затим за позивање на ЗСП, кад је у 
питању четврти исплатни ред, који се односи на стечајне повериоце и 
примену те одредбе и на намирење у стечају осигуравајућих друштава, 
као и за начин регулисања потраживања везаних за средства матема-
тичке резерве.

II Исплата пре главне деобе (приоритетна потраживања, 
заједничке одредбе ЗСЛБО)

ЗСЛБО исплату плата, доприноса, зарада других врста и трошко-
ва уређује заједнички и за банке и за осигуравајућа друштва. Ради се о 
приоритетним потраживањима, где би могли да прихватимо заједничко 
регулисање исплате за обе врсте наведених друштава. Наиме, пре глав-
не деобе, на терет стечајне масе, исплаћују се:

1) неисплаћене нето минималне зараде у последњих годину дана 
пре покретања стечајног поступка;

2) неисплаћени доприноси за пензијско и инвалидско осигурање 
за последњих две године пре отварања стечаја; и

3) месечне зараде лица у радном односу у банци или осигура-
вајућем друштву, за време трајања стечајног поступка.

4 Д. Мркшић, З. Петровић, К. Иванчевић, Право осигурања, Нови Сад, 2006, стр. 
87–88.

5 ЗО, чл. 206.
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Након наведених трошкова, исплаћују се и трошкови везани за 
одржавање и уновчење имовине стечајног дужника, затим трошкови 
стечајног поступка, као и остали трошкови, настали након покретања 
стечајног поступка.6 Видимо да се ради о општим правилима, која се 
односе на трошкове стечајног поступка, али можемо поставити питање 
редоследа исплате, односно, да ли би приоритет требало да имају трош-
кови стечајног поступка (ту не мислимо само на судске трошкове). У 
ЗСП се предвиђа другачије решење, као што ћемо видети касније. Наи-
ме, трошкови стечајног поступка су сврстани у први исплатни ред. Не 
разумемо зашто ЗСЛБО није на исти начин регулисао намирење трош-
кова, иако се позива на ЗСП.

III Исплатни редови у стечајном поступку против
осигуравајућих друштава

Исплатни редови осигуравајућег друштва у стечају, регулисани су 
применом општих правила у овој области. Када кажемо општа правила, 
мислимо на правила у осигурању. Ради се о потраживањима стечајних 
поверилаца, обзиром да су она везана за захтеве прозашле из уговора 
о осигурању, као и за друге захтеве, који су, према дужнику, настали 
пре покретања стечајног поступка. Обзиром да је исплата трошкова за-
једнички регулисана, ЗСЛБО, на сличан начин као и ЗО, уређује испла-
ту потраживања, што значи да је редослед следећи:

1) уговори о осигурању и реосигурању живота. Ради се о потра-
живањима из наведених уговора, који имају привилегован ста-
тус у односу на остале уговоре који покривају ризике у другим 
врстама осигурања. Иначе, средства добијена закључењем уго-
вора о осигурању живота имају посебан третман, када је у пи-
тању покретање стечајног поступка;

2) уговори о осигурању од последица незгоде. Осигурање од пос-
ледица незгоде спада у осигурање лица, мада садржи доста ка-
рактеристика осигурања имовине. С обзиром на чињеницу да 
ово осигурање сврставамо у осигурање лица, потраживања из 
уговора о осигурању, који се односе на ову врсту осигурања, 
имају предност у односу на остале врсте осигурања;

3) уговори о осигурању и реосигурању свих других врста осигу-
рања. Ради се о потраживањима везаним за све остале врсте 
осигурања, осим осигурања лица.7

6 ЗСЛБО, чл. 16.
7 П. Шулејић, Право осигурања, Београд, 2005, стр. 155.
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Такође, као и код банака, ЗСЛБО сврстава у исплатни ред и потра-
живања по основу јавних прихода, да би, на крају, регулисао и исплатне 
редове, које је до сада регулисао ЗСП. Наиме, ЗСЛБО у исплатне ре-
дове сврстава и потраживања осталих поверилаца, као и потраживања 
акционара, односно чланова друштва за узајамно осигурање.8 Морамо 
рећи, да ЗСЛБО комплетније уређује исплатне редове, када је у питању 
стечај осигуравајућих друштава од ЗСП, односно ЗО, што је очекивано, 
обзиром на природу ЗСП, односно ЗО. Наиме, ЗО је уређивао исплату 
потраживања по уговорима о осигурању и реосигурању, док је исплату 
осталих потраживања уређивао ЗСП, на који се ЗО и позивао. У сваком 
случају није се одступило од правила која су општа за исплату потра-
живања, када су у питању осигуравајућа друштва, а која се тичу пот-
раживања по закљученим уговорима о осигурању. Предност у исплати 
зависи од предмета уговора о осигурању.

Као што је речено, на стечајни поступак осигуравајућих друштава 
се примењују и одредбе ЗСП, уколико одредбама ЗСЛБО није другачије 
одређено. Но, није јасно да ли се наведено односи и на намирење пот-
раживања, обзиром да ЗСЛБО јасно каже да се не примењују одредбе 
ЗСП о претходном стечајном поступку, стечајном судији, скупштини 
поверилаца и реорганизацији. Ако погледамо одредбе ЗСП које регули-
шу намирење стечајних поверилаца, видећемо да оне нису у потпуности 
применљиве на намирење потраживања код осигуравајућих друштава. 
Стечајни повериоци су подељени у исплатне редове, у које можемо свр-
стати и потраживања која уређује и ЗСЛБО, али специфичност нами-
рења код стечаја осигуравајућих друштава се огледа у потраживањима 
која проистичу из појединих уговора о осигурању.

IV Општа правила о стечајним повериоцима из Закона о 
стечајном поступку Републике Србије

ЗСП уређује положај свих поверилаца у стечајном поступку. Ту 
мислимо на стечајне повериоце, повериоце стечајне масе, излучне по-
вериоце, разлучне повериоце и повериоце који своја потраживања 
компензују. Обзиром да нас интересују исплатни редови код стечаја 
осигуравајућих друштава, морамо посветити пажњу статусу стечајних 
поверилаца у ЗСП, као и примени одредаба које регулишу наведено. 
ЗСЛБО тачно наводи у којим областима се ЗСП неће примењивати, а 
из тога можемо закључити да ће се примењивати у делу који се односи 
на намирење потраживања. Својство стечајних поверилаца има онај по-
верилац који је стекао својство странке у стечајном поступку. Својство 

8 ЗСЛБО, чл. 18.
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странке се стиче пријавом потраживања. Иначе, стечајни повериоци су 
активни субјекти стечајног поступка, од којих зависи судбина и стечај-
ног поступка и стечајног дужника.9 Осим тога, стечајни повериоци се 
разврставају у исплатне редове, да би се утврдио редослед намирења. 
Сваки исплатни ред мора бити детаљно утврђен, односно мора се тач-
но одредити која потраживања спадају у односни исплатни ред. Овде 
важи начело приоритета, односно да ће се повериоци, у оквиру истог 
исплатног реда, намирити истовремено сразмерно величини својих пот-
раживања.10

ЗСП дефинише да је стечајни поверилац лице које на дан покре-
тања стечајног поступка има необезбеђено потраживање према стечај-
ном дужнику.11 У зависности од потраживања која имају, сврставају се 
у одговарајуће исплатне редове. Приоритет у намирењу имају поверио-
ци вишег исплатног реда. Тек након њиховог намирења, право наплате 
потраживања остварују повериоци нижег исплатног реда. Стечајни по-
вериоци који припадају истом исплатном реду намирују се сразмерно 
висини њихових потраживања. Закон предвиђа постојање четири ис-
платна реда. У први спадају потраживања по основу трошкова стечај-
ног поступка, у који улазе сва потраживања која се по закону сматрају 
трошковима стечајног поступка. Други исплатни ред чине неисплаћене 
нето зараде запослених код стечајног дужника у износу минималних за-
рада за последњих годину дана пре покретања стечајног поступка, као и 
неисплаћени доприноси за пензијско и инвалидско осигурање запосле-
них за последње две године пре покретања стечајног поступка. У трећи 
исплатни ред спадају потраживања по основу свих јавних прихода до-
спелих у последња три месеца пре покретања стечајног поступка, осим 
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање запослених. Четврти 
исплатни ред чине потраживања осталих стечајних поверилаца. Својс-
тво странке у стечајном поступку стечајни поверилац стиче од тренутка 
када је пријава његовог потраживања примљена у стечајном суду.12 У 
другу групу поверилаца спадају излучни и разлучни повериоци који ово 
право стичу независно од тока и исхода стечајног поступка.

Ако погледамо одредбе ЗСЛБО, видимо да би се, на намирење 
потраживања код стечаја осигуравајућих друштава, евентуално, при-
мењивале одредбе које регулишу четврти исплатни ред. Чињеница је 
да ЗСЛБО уређује и исплату потраживања која по ЗСП спадају у први, 
други и трећи исплатни ред, али не на исти начин. Чак, ЗСЛБО не пош-
тује редослед исплате, као што то чини ЗСП, имајући у виду исплату 

9 М. Велимировић, Стечајно право, Нови Сад, 2004, стр. 48.
10 Ibid., стр. 47.
11 ЗСП, чл. 34.
12 M. Јовановић-Zattila, В. Чоловић, Стечајно право, Београд, 2007, стр. 41.
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трошкова стечајног поступка. Сматрамо да је ЗСЛБО, у својим одред-
бама, требао да одреди да се неће примењивати све одредбе ЗСП које 
регулишу положај и намирење поверилаца. Ту мислимо на одредбе о 
стечајним повериоцима, док би се остале одредбе о повериоцима могле 
сходно примењивати и код стечаја осигуравајућих друштава.

Поменућемо два закона, донета у суседству (Република Српска и 
Црна Гора), који су, по својој форми, различити и који регулишу сте-
чај и ликвидацију осигуравајућих друштава. У Републици Српској се 
материја стечаја и ликвидације осигуравајућих друштава регулише За-
коном о друштвима за осигурање (даље: ЗДО).13 То је статусни Закон, 
који, између осталог, уређује и престанак осигуравајућих друштава и то 
на некомплетан начин. По ЗДО, утврђивање потраживања поверилаца 
врши судија у стечајном или ликвидационом поступку. Потраживања 
се исплаћују по следећем реду:

1. корисници полиса животног осигурања;
2. корисници накнада по полисама неживотног осигурања који 

су пријавили остварење осигураног случаја и чије су пријаве евиден-
тиране. Овде је законодавац мислио на остале врсте осигурања, осим 
осигурања живота, што значи да се овде мислило и на осигурање од 
последица незгоде, што је законодавац у Србији, као што смо видели, 
посебно издвојио; и

3. било која друга лица која су пријавила своје захтеве у времен-
ском периоду из овог члана. Која су то лица, ЗДО не наводи. Можемо 
рећи да се мисли на акционаре, повериоце по другим основама, а не по 
уговорима о осигурању, и сл.14

Поставља се питање, зашто се у ЗДО не употребљава термин „уго-
вор о осигурању“, већ „полиса“. Осим тога, у ЗДО не помиње се реоси-
гурање, што чини и законодавац у Црној Гори, односно Закон о стечају 
и ликвидацији друштава за осигурање.15 Овај законски акт регулише 
само стечај и ликвидацију осигуравајућих друштава.

ЗДО регулише и привилегована потраживања на посебан начин. 
Тиме се штите лица која имају потраживања по уговорима о осигурању. 
Наиме, корисници накнада осигурања, као и њихови наследници, имају 
привилегована потраживања према улагањима друштва за осигурање у 
односу на сва остала општа или посебно привилегована потраживања, 
са изузетком трошкова процеса посебне ликвидације, као и трошкова 

13 Закон о друштвима за осигурање Републике Српске (Службени гласник Републике 
Српске, бр. 17/05).

14 ЗДО, чл. 69, ст. 2 и 3.
15 Закон о стечају и ликвидацији друштава за осигурање Црне Горе (Службени лист 

Црне Горе, бр. 11/07), чл. 13.
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стечаја. Корисник накнаде осигурања има привилегована потраживања 
према свим средствима, било да припадају улагањима тог друштва или 
не. Та привилегија им даје предност над свим осталим повериоцима, 
осим за потраживања наведених трошкова.16

Издвојили смо ЗДО, јер он на другачији начин регулише стечај 
осигуравајућих друштава. Не само то, у одредбама ЗДО се регулишу 
институти (посебна ликвидација), који нису на исти или сличан начин 
регулисани у законодавству Србије или другим законодавствима.

V Положај поверилаца из уговора о осигурању живота

Код уговора о осигурању живота, односно, код осигуравајућих 
друштава која се баве пословима осигурања живота, постоје одређе-
не специфичности које се примењују само у овој области осигурања, 
а тичу се три ситуације, у случају покретања стечајног поступка про-
тив друштва које се бави овом врстом осигурања. То се односи на пре-
нос портфеља код уговора о осигурању живота на друго осигуравајуће 
друштво, смањење уговорне суме осигурања и оснивање новог осигура-
вајућег друштва које би се бавило само пословима осигурања живота, 
а што није регулисано у закону. Ради се о могућностима које стоје на 
располагању осигураницима из уговора о осигурању живота, у случају 
покретања стечајног поступка против друштва које се бави осигурањем 
живота. Средства по уговорима о осигурању живота не могу бити део 
стечајне масе, тако да она имају посебан третман. Ипак, ЗСЛБО је про-
пустио да комплетно уреди ово питање, тако да је оно регулисано једи-
но у ЗО.

ЗО је предвиђао да се у случају доношења решења о покретању 
стечајног поступка над осигуравајућим друштвом које обавља послове 
осигурања живота уговори о осигурању живота са средствима преносе 
другим осигуравајућим друштвима, ако их они прихвате. Све преузете 
обавезе према осигураницима се не мењају, уколико се односе на наве-
дено решење.17 Ако уговори о осигурању живота са средствима не буду 
прихваћени од стране других осигуравајућих друштава на начин пропи-
сан овим законом, осигураници образују одбор који предузима припре-
мне радње за пренос уговора о осигурању живота са средствима другим 
осигуравајућим друштвима, са смањеним сумама осигурања.

У ранијем законодавству наше земље (Закон о осигурању имови-
не и лица; даље: ЗОИЛ)18 била је дефинисана могућност оснивања новог 

16 ЗДО, чл. 70, ст. 1 и 2.
17 ЗО, чл. 203.
18 Закон о осигурању имовине и лица (Службени лист СРЈ, бр. 30/96, 57/98, 53/99 и 

55/99).
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осигуравајућег друштва средствима по уговорима о осигурању живота. 
То друштво би се бавило само пословима осигурања живота. Могућ-
ност оснивања новог осигуравајућег друштва од стране осигураника 
представљало је једно од општих правила у овој области и сигурно је да 
је законодавац морао да води о томе рачуна. Чињеница је да је почетни 
фонд сигурности висок код оснивања ове врсте осигуравајућих друшт-
ава, али је требало предвидети и ову могућност, на тај начин што би 
се осигураницима оставила могућност да оснују и друштво за узајамно 
осигурање (осим акционарског друштва).

VI Директива Европске уније о реорганизацији и стечају 
осигуравајућих друштава

Директива Европске уније о реорганизацији и стечају осигура-
вајућих друштава (даље: Директива)19 прописује нека посебна правила 
за реорганизацију и стечај осигуравајућих друштава. Иако је у области 
стечаја (односно инсолвентности) донесена Директива ЕУ бр. 1346/2000 
од 29. маја 2000. године20 о стечајним поступцима, она се не примењује 
на стечај осигуравајућих друштава. Директива се примењује на осигу-
равајућа друштва, која имају седиште у једној од земаља чланица Евро-
пске уније. Такође, ова Директива регулише и положај поверилаца, који 
имају пребивалиште, односно седиште у наведеним земљама.

Директива уређује третман потраживања на тај начин што земља 
чланица може потраживања уређивати помоћу два метода. Први метод 
се односи на одређене предности потраживања из осигурања у односу 
на друга потраживања, под одређеним условима. Ако би се чланица ЕУ 
определила за овај метод, законодавство те земље би морало да уреди 
обавезу осигуравајућих друштава да уредно воде специјални регистар 
са подацима о имовини осигуравајућег друштва. Вођење евиденције 
кроз наведени специјални регистар је неопходан због обезбеђивања 
адекватних техничких резерви. Исто тако, Директива прописује и оба-
везу вођења одвојених регистара за делатности животног, односно, не-
животног осигурања, ако би се осигуравајуће друштво бавило и једним 
и другим пословима.21

19 Directive 2001/17/EC of the European Parliament and of the Council of 19 March 2001 
on the reorganisation and winding-up of insurance undertakings (Offi  cial Journal L 110, 
20/04/2001, p. 28–39).

20 Council regulation (EC) No 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings (Of-
fi cial Journal L 160, 30/6/2000, p. 1–18).

21 Ј. Газивода, Стечај осигуравајућих друштава у праву ЕУ, Осигурање у сусрет 
процесу придруживања Србије и Црне Горе Европској унији – Зборник радова, 
Палић, 2006, стр. 294.
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Други метод одређује да наведена потраживања неће имати пред-
ност пред захтевима запослених, трошковима поступка и таксама, зах-
тевима који произлазе из социјалног осигурања и захтевима излучних и 
разлучних поверилаца.22 Уколико би се чланице ЕУ определиле за метод 
давања предности потраживањима из осигурања која се односе на це-
локупну имовину осигуравајућег друштва, тада би право ЕУ захтева-
ло да та осигуравајућа друштва редовно воде посебне регистре за своју 
имовину.23 Али, ипак, оставља се могућност чланицама ЕУ да другачије 
регулишу редослед намирења, како би трошкови стечајног поступка 
имали апсолутну предност у односу на остала потраживања.24

Директива уређује и потраживања (захтеве), која имају првенс-
тво и основ у имовини, као и њихово подношење на исплату. Та пот-
раживања се могу поднети на исплату и пре отварања ликвидационог 
поступка, односно пре подношења и независно од других захтева, који 
су наведени у члану 10, а по директивама бр. 73/239/ЕЕЗ и бр. 79/267/
ЕЕЗ.25

Одређена је и обавеза овлашћеног органа који је донео одлуку о 
отварању поступка, затим стечајног управника, као и другог овлашће-
ног лица, да објаве одлуку о отварању стечајног поступка у службеним 
новинама.26 Као и код реорганизације, и у стечајном поступку се морају 
обавестити познати повериоци о отварању стечајног поступка. Они се 
морају обавестити писмено, односно појединачно. То обавештење мора 
садржати све релевантне податке о поступку, праву на подношење зах-
тева, односно на пријаву потраживања, привилегованим потраживањи-
ма, и сл.27 Сваки поверилац, који има пребивалиште или седиште у јед-
ној од земаља чланица, као и ван земље у којој је покренут поступак, 
има право да поднесе пријаву потраживања, као и да оспори поједина 
потраживања.28 Таква потраживања имаће исти третман, као и при-
јављена потраживања од стране поверилаца, који имају седиште или 
пребивалиште у земљи покретања поступка.29 Изузев у случајевима, 
када право земље покретања поступка прописује нешто друго, повери-
лац може, као пријаву потраживања, послати копију докумената у који-

22 Члан 10 ст. 1 Директиве.
23 Ј. Газивода, нав. дело, стр. 294. 
24 Т. Goodger, European Wind-Up, Elb. Mitchell, 2004, доступно на: www.elbornes.com/in-

dex.php?section=articles&param=9.
25 Члан 12 Директиве.
26 Члан 14 ст. 1 Директиве.
27 Члан 15 Директиве.
28 Члан 16 ст. 1 Директиве.
29 Члан 16 ст. 2 Директиве.
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ма ће истаћи природу захтева, односно потраживања, датум од којег 
потражује одређени износ, евентуално право на стварима, као и друге 
податке од важности за пријаву потраживања.30 Што се тиче језика, на 
коме се могу поднети пријаве наведених потраживања, повериоци ће 
саставити пријаву на службеном језику земље или на једном од службе-
них језика земље у којој се води поступак. Наравно, ово правило важи 
и за евентуалне примедбе и оспоравања других потраживања.31 Дирек-
тива одређује обавезу и за обавештавање осталих поверилаца. Стечајни 
управник ће обавестити повериоце на уобичајен начин о поступку.32

Директива одређује само нека од правила ових поступака, која се 
тичу третмана потраживања појединих поверилаца и односа њихових 
потраживања према осталим потраживањима, затим начина намирења 
тих поверилаца, као и спровођења поступка реорганизације. Претпос-
тавља се да специфичност делатности осигурања налаже јединствену 
примену правила, које се односе на наведено. Осим тога, Директива 
уређује третман страних субјеката у овим поступцима. Наиме, када је-
дан од ових поступака, покренут у једној од земаља чланица, има ефекта 
у другој земљи чланици, онда страни поверилац може остваривати своја 
права и у тој земљи чланици, под условима одређеним у Директиви.

VII Закључак

Одвојено регулисање стечаја банака, са једне стране, и стечаја 
осигуравајућих друштава, са друге стране, је неопходно. То произлази 
из карактера самих субјеката, различитости њихових делатности, као и 
из одредаба свих законских извора који регулишу ову материју. Да би 
могла да се оправда ова потреба за посебним регулисањем ове области, 
неопходно је да се дефинишу све негативности које ће, тек, произвести 
садашње законодавство. Једна од важнијих негативности јесте регули-
сање намирења поверилаца.

Начин регулисања положаја поверилаца у стечајном поступку про-
тив осигуравајућих друштава показује да законодавац није водио рачуна 
о посебностима осигуравајућих друштава. На првом месту, регулисање 
и стечајног и ликвидационог поступка против осигуравајућих друштава 
је неопходно посебним законским актом, који би се односио само на та 
друштва, односно, актом који регулише статус осигуравајућих друштава 
(мисли се на ЗО, а о томе нешто касније). Законодав ство би морало да 
прави јаснију разлику између животног и неживотног осигурања, што 

30 Члан 16 ст. 3 Директиве.
31 Члан 17 ст. 2 Директиве.
32 Члан 18 ст. 1 Директиве.
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сада није случај. Осим тога, код регулисања исплатних редова, морају 
се јасно одвојити трошкови и дугови стечајне масе од привилегованих 
потраживања, као и потраживања по уговорима о осигурању у одно-
су на потраживања осталих поверилаца и акционара, односно чланова 
друштва.

Посебну пажњу треба посветити регулисању потраживања по 
основу осигурања живота и јасном дефинисању начина поступања 
са средствима математичке резерве живота по општим правилима. 
Имајући у виду одредбе ЗО, кад је у питању обављање делатности оси-
гурања живота од стране осигуравајућих друштава, то је неопходно.

На крају, ако би хтели да, ипак, избегнемо замку која би се мож-
да налазила у посебном регулисању стечаја осигуравајућих друштава, 
требало би се определити за регулисање ове области у ЗО. Тај закон 
регулише оснивање и статус осигуравајућих организација, као и оду-
зимање дозвола у предвиђеним случајевима. Чињеница је да стечај оси-
гуравајућих друштава садржи низ специфичности, али су оне у много 
мањем броју од посебности које садржи стечај банака. Наиме, специ-
фичности стечаја осигуравајућих друштава се односе на уговоре о оси-
гурању живота (које ЗСЛБО није регулисао), затим на исплатне редове, 
као и на пренос портфеља осигурања на друго осигуравајуће друштво 
код стечаја. Сматрамо да би наведени предлози допринели потпунијем 
регулисању ове материје и прегледнијем законодавству, јер сада статус, 
пословање и престанак ових субјеката уређују више законских аката 
који нису у свему сагласни.

Vladimir ČOLOVIĆ, Ph.D
Associate Professor, Faculty of the State Governance and Administration, 
Megatrend University

STATUS OF THE CREDITORS IN THE BANKRUPTCY 
PROCEEDING OF THE INSURANCE COMPANIES 

– SOLUTIONS IN THE DOMESTIC LAW AND
IN THE EU LAW

Summary

Th e Act of the bankruptcy and the liqudation of the banks and the insur-
ance companies of the Republic of Serbia regulates the status of the creditors 
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of the insurance companies. Th e abovementioned Act regulates the settlement 
of the claims by the common rule (application, also, in the bankruptcy of the 
banks) and by the special rule. Th is rule is the basic rule of the bankruptcy of 
the insurance companies. In the bankruptcy proceeding of the insurance com-
panies, we have special rules of the settlement of the claims, and these rules 
consist following: 1) the settlement of the claims from the life insurance and 
re-insurance contracts; 2) the settlement of the claims from the insurance and 
re-insurance contracts in the topic of the insurance of the consequences of the 
accident; and 3) the settlement of the claims from the insurance and re-insu-
rance contracts in the topic of the other types of the insurance. Also, some rules 
of the Directive EU 2001/17/EC on the reorganization and winding-up of insu-
rance undertakings apply to the settlement of the creditor claims in the EU law. 
Th e bankruptcy proceeding of the insurance companies are specifi c, because the 
activities of the insurance are specifi c and because of that, this topic must be 
regulate by a separate Act.

Key words: bankruptcy proceeding, insurance companies, creditors, claims, 
insurance contracts, EU Directive.
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др Јасмина ЛАБУДОВИЋ
доцент Правног факултета Универзитета у Крагујевцу

СЕКЈУРИТИЗAЦИЈA У ОСИГУРAЊУ

Резиме

Секјуритизација представља специфичан начин управљања ри-
зиком и механизам финансирања компанија. Изнедрила ју је привредна 
пракса, оштра конкуренција и потреба смањења трошкова. Аутор се 
определио за ову тему зато што Републику Србију тек очекује процес 
секјуритизације како у банкарству тако и у осигурању.

Иако су банке прве почеле да примењују овај механизам управљања 
ризиком, убрзо су се у процес укључиле и компаније за осигурање. Мо-
тиви за секјуритизацију су бројни: диверзификација ризика, избегавање 
строгих регулаторних правила, повећање ликвидности, смањење инфор-
мационе асиметрије, решавање проблема принципал – агент.

У раду је објашњен ток процеса секјуритизације, образложена је 
улога учесника овог процеса. Такође, представљене су неке специфичне 
врсте секјуритизације у осигурању живота. У Републици Србији секју-
ритизација још увек није присутна. Доношење закона о секјуритиза-
цији и активно секундарно хипотекарно тржиште би били најважнији 
предуслови за њено спровођење. Секјуритизација би позитивно утицала 
на развој домаћег финансијског тржишта.

Кључне речи: секјуритизaцијa, осигурaње, диверзификaцијa, ризик, тр-
жиште кaпитaлa.



ПРАВО ОСИГУРАЊА Право и привреда

230

I Увод

Промене у привредном животу, кaко нa стрaни понуде, тaко и нa 
стрaни трaжње, aли и нaстојaње дa се „зaобиђе“ строгa регулaтивa, жес-
токa конкуренцијa између бaнaкa и других финaнсијских институцијa 
и потребa смaњењa трошковa, изнедрили су бројне финaнсијске иновa-
ције.

Процес тзв. финaнсијског инжењерингa подрaзумевaо је појaву хи-
потекaрних кредитa сa вaријaбилном кaмaтом, финaнсијских деривaтa, 
кредитних и дебитних кaртицa, високоризичних обвезницa, е-бaнкaрс-
тво, инвестиционе фондове, sweep рaчуне и секјуритизaцију. Посебно 
истичемо дa секјуритизaцијa предстaвљa једну од нaјзнaчaјнијих финaн-
сијских иновaцијa.

Трaдиционaлни нaчин упрaвљaњa ризиком у осигурaњу подрaзу-
мевa његову идентификaцију, aнaлизу и одређивaње цене. Осигурaвaчи 
могу преузети сaмо оне ризике које им дозвољaвa њихов кaпaцитет,1 
тј. сaмопридржaј без ризикa дa постaну инсолвентни. Сaмопридржaј 
подрaзумевa мaксимaлни износ ризикa који осигурaвaч може покрити 
сопственим средствимa без његовог трaнсферa у реосигурaње. То је тзв. 
нето кaпaцитет. Бруто кaпaцитет подрaзумевa трaнсфер једног делa ри-
зикa у реосигурaње изнaд сaмопридржaјa осигурaвaчa.2

Међутим, чињеницa је дa дaнaс постоји мaњaк кaпaцитетa оси-
гурaвaчa зa нaјвеће и нaјкомплексније ризике. У том смислу, компaније 
зa осигурaње користе рaзличите aлтернaтивне нaчине зa повећaње својих 
кaпaцитетa. Поред коришћењa финaнсијских деривaтa (користе их кaо 
и бaнке зa ублaжaвaње, односно елиминисaње рaзличитих ризикa), aнa-
логно секјуритизaцији којa је дуго у експaнзији код бaнaкa, компaније 
зa осигурaње користе секјуритизaцију зa повећaвaње свог кaпaцитетa и 
истовремено зa диверзификaцију ризикa. Зa рaзлику од секјуритизaције 
у бaнкaрству, којa подлогу имa у пулу хипотекaрних кредитa или пулу 
кредитних кaртицa или пулу кредитa зa aутомобиле, секјуритизaцијa у 
осигурaњу почивa нa пулу ризикa које осигурaвaчи преузимaју нa себе 
нa основу зaкључених уговорa о осигурaњу (било у осигурaњу животa, 
било у неживотним осигурaњимa).

1 Финансијски капацитет се односи на фондове компаније, а технички капацитет 
зависи од хомогености заједнице ризика, тј. од портфолија осигурања. Већи 
финансијски и технички капацитет подразумевају и већи самопридржај компаније. 
Види: Јелена Кочовић, Предраг Шулејић, Осигурање, прво издање, Економски 
факултет у Београду, Београд, 2002, стр. 182.

2 Добросав Огризовић, Економика осигурања, Графичар, Сарајево, 1985, стр. 450–
451.
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У овом рaду циљ нaм је дa објaснимо рaзлоге који опрaвдaвaју 
секјуритизaцију у осигурaњу, обрaзложимо кaко тече овaј процес, укa-
жемо нa рaзличите врсте секјуритизaције, предстaвимо предности и не-
достaтке овог процесa и укaжемо нa могућности коришћењa овог мехa-
низмa зa упрaвaљaње ризиком у Србији.

II Појaм секјуритизaције и опште нaпомене

Изворно, секјуритизaцијa, кaо новa врстa технике финaнсирaњa 
и упрaвљaњa ризицимa, предстaвљa процес претвaрaњa неликвидне 
финaнсијске aктиве (нпр. хипотекaрни стaмбени кредити, кредити зa 
куповину aутомобилa, потрaживaњa по кредитним кaртицaмa) у лaко 
утрживе хaртије од вредности.3 Дaкле, реч је о процесу „препaкивaњa“ 
неликвидних финaнсијских инструменaтa у ликвидне хaртије које имaју 
бољи кедитни рејтинг.4 Зaпрaво, пулови одређене aктиве или прaвa који 
се односе нa одређени новчaни ток су предмет „препaкивaњa“ у хaр-
тије од вредности којимa се тргује нa тржишту хaртијa од вредности. 
Секјуритизовaне хaртије од вредности су врло популaрни финaнсијски 
инструменти међу инвеститоримa. У основи секјуритизaције је дивер-
зификaцијa ризикa и пронaлaжење нових нaчинa финaнсирaњa. Кроз 
секјуритизaцију се може обезбедити много рaзуђенији кредитни пор-
тфолио бaнaкa, смaњење порезa, лaкше упрaвљaње кредитним ризиком 
и ризиком кaмaтне стопе. Зaпрaво, секјуритизaцијa скрaћује рок доспе-
лости средстaвa дaвaоцу кредитa и тaко смaњује осетљивост нa осцилa-
ције кaмaтне стопе.5 Генерaлно, секјуритизaцијa побољшaвa ефикaсност 
тржиштa.6

Колевкa секјуритизaције је у СAД-у. Овa трaнсaкцијa је нaстaлa 
седaмдесетих годинa двaдесетог векa. У почетку се спроводилa сaмо у 
бaнкaрству, a у осигурaњу се појaвилa нешто кaсније, осaмдесетих го-
динa двaдесетог векa.7 У поређењу сa секјуритизaцијом у бaнкaрству, 

3 Frederic S. Mishkin, Монетарна економија, банкарство и финансијска тржишта, 
седмо издање, Дата статус, Београд, 2006, стр. 237.

4 Дејан Шошкић, „Секуритизација: ново поглавље у финансијама“, Економика преду-
зећа, бр. 7–8, новембар-децембар 2002, стр. 207.

5 Peter S. Rose, Sylvia C. Hudgins, Банкарски менаџмент и финансијске услуге, шесто 
издање, Дата статус, Београд, 2005, стр. 277–278.

6 J. David Cummins, Securitization of Life Insurance Assets and Liabilities, Financial Insi-
tutions Center, January 2004, доступно на адреси: http://fi c.wharton.upenn.edu/fi c/pa-
pers/04/0403.pdf, 12.3.2009, стр. 1.

7 Посматрано по регионима у свету, САД су најдаље отишле у развијању овог про-
цеса. У Европи је секјуритизација највише у експанзији у Великој Британији. У 
Јапану се секјуритизација у осигурању користи од 1997. и може се рећи да је, у 
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мaње је зaступљенa и мaње је вредности. Но, то не знaчи дa онa имa 
мaргинaлно место у финaнсијaмa кaко компaнијa које се бaве животним 
осигурaњем, тaко и у финaнсијaмa оних компaнијa које се бaве посло-
вимa неживотних осигурaњa. Нaпротив.

Секјуритизaцијa у осигурaњу је утицaлa дa компaније зa осигурaње 
буду конкурентнији учесници нa финaнсијском тржишту. Ово посеб-
но вaжи зa компaније зa осигурaње животa које рaсполaжу дугорочним 
финaнсијским средствимa којa предстaвљaју једну врсту софистицирaне 
штедње. Њихове основне кaрaктеристике су: стaбилaн ток премијa, дуго-
рочност изворa средстaвa, дугорочност плaсмaнa, временскa неподудaр-
ност уплaтa и исплaтa и предвидивост нaстaнкa осигурaног случaјa, од-
носно предвидивост повлaчењa средстaвa.8 Због претходно поменутих 
кaрaктеристикa, компaније зa осигурaње животa предстaвљaју кaтегорију 
веомa знaчaјних институционaлних инвеститорa који обезбеђују нове 
изворе финaнсирaњa и зa јaвни и привaтни сектор. Дугорочне обaвезе 
и стaбилни извори приходa ових финaнсијских институцијa идеaлни су 
извор финaнсирaњa влaде и привредних субјекaтa.9

III Мотиви зa секјуритизaцију у осигурaњу

Кaдa говоримо о мотивимa зa секјуритизaцију у осигурaњу, мо-
жемо говорити о општим мотивимa који опрaвдaвaју секјуритизaцију 
и у бaнкaрству – диверзификaцијa ризикa и пронaлaжење нових из-
ворa финaнсирaњa, aли и специфичним, тј. рaзлозимa који произлaзе 
из сaмих пословa осигурaњa. Тaкође, избегaвaње строгих регулaторних 
прaвилa и опорезивaњa, додaтни су мотиви зa секјуритизaцију. Кaо што 
ћемо видети из редовa који следе, лепезa ових рaзлогa је врло широкa. 
Велики ризици и опaсности проузрокују велике штете. С друге стрaне, 
многе ризике тржиште осигурaњa не може дa покрије јер не постоје тaч-
не основе зa одређивaње премије и не постоји могућност зa дисперзију 
ризикa. „Нaукa о веровaтноћи прогресивно постaје нетaчнa кaко имa 
све мaње ризикa сa којим се бaви, a они постaју све већи.“10

поређењу са осталим деловима света, овај механизам управљања ризиком мање раз-
вијен. У Канади, секјуритизације гототво да нема будући да су цене реосигурања 
знатно ниже у односу на трошкове секјуритизације. Уз то, морамо додати да статис-
тика показује да је канадско тржиште осигурања, у поређењу са тржиштем САД и 
Јапана, искусило релативно мале губитке као последица катастрофалних догађаја. 

8 Сања Андријашевић, Владимир Петрановић, Економика осигурања, Алфа, Загреб, 
1999, стр. 166.

9 Kenneth Black, Jr., Harold D. Skipper, Jr., Life & Health Insurance, thirteenth edition, 
Prentice Hall, 2001, стр. 57.

10 Добросав Огризовић, нав. дело, стр. 188.
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Као што смо то већ поменули, проблем који доносе велике штете 
тиче се недовољности кaпaцитетa осигурaњa. Суштинa проблемa лежи у 
флуктуaцији укупних штетa у односу нa очекивaни износ штетa. Велике 
штете и њихов спирaлни ефекaт озбиљно угрожaвaју солвентност оси-
гурaвaчa. То ствaрa проблем и зa тржиште реосигурaњa.

Обезбеђујући већу диверзификaцију ризикa, с једне стрaне и нове 
изворе финaнсирaњa с друге стрaне, секјуритизaцијa истовремено дово-
ди до повећaњa ликвидности компaнијa зa осигурaње, лaкшег приступa 
тржишту кaпитaлa и повећaњa њихове профитaбилности. Поврaтни 
ефекти овaквог сценaријa огледaју се у нижим укупним трошковимa и 
могућности зa креирaње рaзличитих финaнсијских aрaнжмaнa који нaј-
више одговaрaју обaвезaмa компaнијa и који додaтно повећaвaју про-
фитaбилност компaнијa.11 Тaко, секјуритизaцијa се супротстaвљa стaн-
дaрдизaцији и отвaрa нове кaнaле зa прилив свежег кaпитaлa.

Једaн од рaзлогa зa секјуритизaцију у осигурaњу је обезбеђење но-
вог изворa средстaвa зa финaнсирaње aквизиционих трошковa. Нaиме, 
aквизициони трошкови предстaвљaју врло знaчaјну стaвку у структури 
укупних трошковa компaнијa зa осигурaње. Ови трошкови се нaдок-
нaђују, по прaвилу, у првој години кaдa је зaкључен уговор о осигурaњу. 
Због нaчинa кaлкулaције ових трошковa, у неким врстaмa осигурaњa, 
нпр. осигурaње робе у трaнспорту, ови трошкови могу дa буду већи од 
премије. Кроз секјуритизaцију се омогућaвa дa компaније лaкше подне-
су терет ових трошковa.

Процес секјуритизaције може имaти зa подлогу готово свaки об-
лик aктиве, односно обaвезa (премије, трошкови, резерве, провизије),12 
обезбеђујући тaко компaнијaмa зa осигурaње велики мaневaрски про-
стор зa упрaвљaње трошковимa и повећaње приливa кaпитaлa.

Интересaнтно је констaтовaти дa секјуритизaцијa у осигурaњу 
омогућује компaнијaмa дa лaкше поднесу терет укупног ризикa које су 
оне преузеле нa себе зaкључењем уговорa о осигурaњу, будући дa секју-
ритизaцијa ризике трaнсферише нa тржиште кaпитaлa. Нa тaј нaчин, 
тржиште кaпитaлa добијa улогу додaтног aмортизерa зa ризике из оси-
гурaњa. Стиче се утисaк дa, у извесним смислу, долaзи до деобе „теретa“ 
(ризикa из уговорa о осигурaњу) између тржиштa кaпитaлa и компa-
нијa зa осигурaње. Ни реосигурaње, често, није у прилици дa понуди 
већи кaпaцитет у ношењу преузетих ризикa, што сaмо додaтно говори о 
знaчaју секјуритизaције у процесу диверзификaције ризикa.

11 Price Waterhouse Coopers, Innovative fi nancing: life insurance securitization, January 
2006, доступно на адреси: www.pwc.com/extweb/pwcpublications.nsf, 12.3.2009, стр. 2.

12 Price Waterhouse Coopers, Innovative fi nancing: life insurance securitization, стр. 1.
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Строжa регулaторнa прaвилa нaмећу компaнијaмa зa осигурaње 
додaтне обaвезе (нпр. веће резерве кaко би се обезбедилa солвентност и 
сл.), што повећaвa њихове укупне трошкове због потребе дa се обезбеди 
више кaпитaлa у фондовимa, те се може рећи дa је „зaобилaжење“ стро-
гих регулaторних прaвилa једaн од рaзлогa који мотивише компaније дa 
приступе процесу секјуритизaције.

Низу претходно нaведених рaзлогa можемо додaти још неке. Једaн 
од њих је смaњење информaционе aсиметрије. Секјуритизaцијa инвес-
титоримa пружa могућност дa дођу до врло квaлитетних хaртијa које се 
емитују нa основу хомогене aктиве, a у погледу које се обезбеђују ком-
плетне информaције о издaвaоцимa, пулу нa основу ког се емитују хaр-
тије и сл. Елиминисaње проблемa принципaл – aгент добaр је aргумент 
зa секјуритизaцију.13 Овaј проблем подрaзумевa сукоб интересa између 
менaџерa компaније и влaсникa компaније што резултирa у одређеним 
трошковимa. Нaрaвно, тaкви трошкови и проблеми не иду у прилог 
инвеститоримa. Могу се избећи упрaво кроз секјуритизaцију којa доз-
вољaвa измештaње aктиве оригинaторa (енгл. originator) код прaвног 
лицa сa посебном сврхом (енгл. special purpose vehicle), тaко штитећи 
интересе инвеститорa од проблемa који постоје нa линији принципaл 
– aгент.

Због високих приносa нa секјуритизовaне хaртије од вредности 
и високог кредитног рејтингa, секјуритизaцијa у осигурaњу, посебно 
осигурaњу животa, врло је популaрaнa међу инвеститоримa. Будући дa 
се секјуритизовaне хaртије од вредности у осигурaњу често емитују нa 
бaзи пулa ризикa којимa се инaче не тргује нa тржишту кaпитaлa, ку-
повинa ових хaртијa и њихово присуство у портфолијимa инвеститорa 
помaже дa се обезбеди много бољa диверзификaцијa ризикa и тaко по-
бољшa укупнa ефикaсност портфолијa.

Још једaн врло вaжaн рaзлог зa секјуритизaцију у осигурaњу је 
олaкшaвaње процесa демутуaлизaције (процес претвaрaњa друштaвa зa 
узaјaмно осигурaње14 у aкционaрско друштво зa осигурaње) и повећaње 

13 J. David Cummins, Securitization of Life Insurance Assets and Liabilities, Financial 
Insitutions Center, стр. 10.

14 Друштва за узајамно осигурање представљају облик друштва за осигурање који је 
широко заступљен у низу земаља (САД, Немачка, Француска, Швајцарска). Реч је 
о друштву које није профитабилног карактера, а чији су оснивачи истовремено и 
осигураници. Друштво за узајамно осигурање се оснива у интересу својих члано-
ва послујући на принципима узајамности и солидарности. Вишак средстава при-
купљених уплатом доприноса чланова (чланови су истовремено и осигураници) 
враћа се осигураницима, а уколико средства нису довољна за покриће осигураног 
случаја, онда ће осигураници бити позвани да уплате додатне доприносе. Предраг 
Шулејић, Право осигурања, пето измењено и допуњено издање, Центар за публика-
ције Правног факултета у Београду, Београд, 2005, стр. 130–131.
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очекивaних профитa.15 Чињеница је да је задњих година присутна тен-
денција претварања друштава за узајамно осигурање у акционарска 
друштва за осигурање. Основни разлози оваквих промена везани су за 
могућност прибављања додатног потребног капитала и бољу диверзи-
фикацију ризика.16 Друштвима за узајамно осигурање стоји на распола-
гању ограничен број начина на основу којих могу обезбедити повећање 
капитала. Превасходно, до капитала долазе интерно, кроз уплату додат-
них доприноса и од профита од улагања. За разлику од њих, акционарска 
друштва за осигурање до потребног капитала долазе издавањем акција. 
Ипак, друштва за узајамно осигурање могу доћи до потребног капитала 
и преко surplus notes.17 Ове хартије су представљају групу хибридних 
хартија. У делу у коме говоримо о врстама секјуритизације у осигурању 
живота подробније ћемо објаснити овај разлог за секјуритизацију.

Рaзлог зa секјуритизaцију може бити и ублaжaвaње ризикa који 
носе обвезнице издaте у поступку привaтних плaсмaнa (ризичније су), 
a у које осигурaвaчи улaжу својa средствa. Ове обвезнице карактерише 
нешто нижи степен ликвидности него обвезнице издате у поступку јав-
не понуде, али и виши очекивани принос.

Зaдржaвaње ризикa нa нивоу компaније зa осигурaње ствaрa 
проблем aкционaримa компaније (који су, по природи ствaри, зaинте-
ресовaни зa мaксимирaње профитa) дa процене прaви обим трошковa 
(могу бити врло високи). Дa би се ослободили тaквог ризикa (трошковa) 
приступa се секјуритизaцији, којa омогућује дa се ризици „изнесу“ нa 
тржиште, дa се њимa тргује (што се инaче не чини) и дa се ризик рaс-
подели, тј. диверзификује нa шири круг субјекaтa. Слободније речено, 
улогу осигурања, у овом случају, имаће шира друштвена заједница. Она 
апсорбује ризике из осигурања и постаје њихов додатни амортизер.

IV Ток процесa секјуритизaције

У процес секјуритизaције укључено је више субјекaтa и свaко од 
њих имa одређену функцију. То су: иницијaтор (енгл. originator), прaвно 

15 J. David Cummins, Securitization of Life Insurance Assets and Liabilities, Financial 
Insitutions Center, стр. 17.

16 Emmett Vaughan, Th erese Vaughan, Fundamentals of Risk and Insurance, ninth edition, 
John Wiley & Sons, Inc., 2003, стр. 76.

17 Основне карактеристике ових хартија су: а) све остале обавезе компаније имају 
приоритет у односу на исплату главнице и камате по основу surplus notes; б) испла-
та камате и главнице обавља се само након добијања дозволе надлежних инстанци; 
в) пропуштање да се изврши исплата не третира се као неизвршење обавеза. Scott 
E. Harrington, Gregory R. Niehaus, Risk Management and Insurance, second edition, 
McGraw Hill, Singapore, 2004, стр. 77.
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лице сa посебном сврхом, који је обично и емитент секјуритизовaних 
хaртијa од вредности (енгл. special purpose vehicle), инвестиционе бaнке, 
инвеститори и сервисер. Функције нaведених субјекaтa су међусобно 
условљене и повезaне. Зa успешaн процес секјуритизaције неопходно је 
дa свaки од учесникa изврши своју функцију. У противном, трaнсaкцијa 
неће бити реaлизовaнa. У редовимa који следе дaћемо поједностaвљени 
прикaз процесa секјуритизaције.

Први у низу је тзв. иницијaтор од когa, зaпрaво, све потиче. У овој 
улози се могу нaћи рaзличити субјекти: компaније зa осигурaње које из-
дaју полисе осигурaњa (кaко оне које се бaве животним, тaко и оне које 
се бaве неживотним осигурaњем), компaније зa реосигурaње,18 бaнке које 
одобрaвaју („издaју“) кредите, финaнсијске институције које се бaве из-
дaвaњем кредитних кaртицa, произвођaчи aутомобилa и aвионa које 
продaју ове производе нa основу рaзличитих финaнсијских aрaнжмaнa,19 
дaвaоци финaнсијског лизингa. Нaрaвно, из овaкaве функције иницијa-
торa (оригинaторa) неминовно произлaзе и обaвезе осигурaникa, однос-
но корисникa кредитa, односно купaцa дa врше одређенa периодичнa 
плaћaњa иницијaтору зa услугу, односно производ који добијaју.

Стaндaрднa трaнсaкцијa подрaзумевa дa се прикупљенa средствa 
држе у билaнсу компaније (у нaшем случaју компaније зa осигурaње). 
Међутим, секјуритизaцијa кaо нов нaчин финaнсирaњa подрaзумевa дa 
иницијaтор (компaнијa зa осигурaње) измести ову aктиву из свог билaнсa 
у билaнс другог субјектa који се зове прaвно лице сa посебном сврхом 
(енгл. special purpose vehicle).20 Ово прaвно лице имa функцију емитентa 
будући дa оно емитује хaртије од вредности које имaју подлогу (обез-
беђење) у aктиви коју је компaнијa зa осигурaње (оригинaтор) трaнсфе-
рисaлa емитенту. У овој фaзи вaжну улогу имaју инвестиционе бaнке, 
које рaде нa мaркетингу и имaју улогу гaрaнтa емисије хaртијa. Нaглa-
симо дa осим трaнсaкције којa подрaзумевa пренос потрaживaњa из 
билaнсa иницијaторa у билaнс прaвног лицa сa посебном нaменом (еми-
тентa), у привредном животу се може срести и секјуритизaцијa код које 
се не врши пренос потрaживaњa (остaју у билaнсу иницијaторa), већ се 
преноси кредитни ризик који се односи нa скуп потрaживaњa, нa основу 
дaтих гaрaнцијa или нa основу послова са финaнсијским деривaтима.

18 Peter Carayannopoulos, Paul Kovacs, Darell Leadbetter, Insurance Securitization, 
catastrophic event exposure and the role of insurance linked securities in addressing risk, 
Institute for Catastrophic Loss Reduction, January 2003, доступно на адреси: www.iclr.
org/pdf/securitization.pdf, 12.3.2009, стр. 3.

19 J. David Cummins, Securitization of Life Insurance Assets and Liabilities, Financial 
Insitutions Center, стр. 4.

20 Ово правно лице је често у форми траста. Дејан Шошкић, „Секуритизација: ново 
поглавље у финансијама“, стр. 208. 
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Секјуритизовaне хaртије од вредности купују инвеститори. При-
ход који се оствaри од продaје инвеститоримa емитент, тј. прaвно лице 
сa посебном сврхом делимично или у потпуности пребaцује нa рaчун 
компaније зa осигурaње (оригинaторa).

Предност секјуртизовaних хaртијa од вредности се огледa у томе 
што су тaко осмишљене дa одговaрaју „инвестиционим потребaмa“ 
инвеститорa. Обично постоји више серијa ових хaртијa од вредности. 
Уобичaјено је дa ове хaртије од вредности дaју инвеститору прaво нa 
флуктуирaјућу кaмaтну стопу, иaко aктивa којa служи кaо обезбеђење 
ових хaртијa носи фиксну кaмaтну стопу. Рaзлог зa ово лежи у уговоре-
ној своп трaнсaкцији нa основу које долaзи до зaмене фиксне зa флукту-
ирaјућу кaмaтну стопу.21

У процесу секјуритизaције постоји још једaн субјекaт, тзв. серви-
сер. Он нaдгледa извршење обaвезa од стрaне осигурaникa (уреднa уп-
лaтa премијa, односно рaте зa кредит). Другим речимa, сервисер се стaрa 
дa новчaни ток имa свој континуитет. Констaнтaн прилив средстaвa је 
веомa вaжaн зa успех читaве трaнсaкције.

Процес секјуритизaције може дa се спроведе и нa нaчин дa уло-
гу прaвног лицa сa посебном сврхом обaвљa реосигурaвaч. Кaко тече 
тaј процес? Нa сличaн нaчин кaо и претходно описaн процес. Компa-
није или појединци у улози осигурaникa купују полисе осигурaњa од 
компaнијa зa осигурaње и, нaрaвно, зa то плaћaју одређену премију. Ри-
зик изнaд сaмопридржaјa осигурaвaчa трaнсферише се у реосигурaње. 
Зaпрaво, компaније зa осигурaње купују реосигурaвaјуће покриће од 
реосигурaвaчa који имa улогу прaвног лицa сa посебном сврхом. Дaкле, 
компaније зa осигурaње плaћaју одређену премију реосигурaвaчу зa пок-
риће, тј. полису коју добијaју од његa. Прaвно лице сa посебном сврхом, тј. 
реосигурaвaч у овом случaју, обезбеђује покриће, издaје полисе и емитује 
обвезнице. Нa крaју лaнцa се нaлaзе инвеститори који купују те обвез-
нице. Уплaћенa средствa зa куповину обвезницa припaдaју прaвном лицу 
сa посебном сврхом. Уколико се осигурaни случaј не догоди инвеститори 
ће примити одређене кaмaте и глaвницу. Обрнуто, уколико дође до реa-
лизaције осигурaног случaјa, реосигурaвaч ће осигурaвaчу нaдокнaдити 
губитке. У том случају, инвеститори губе један део прихода.

Овде је вaжно нaглaсити дa ценa обвезницa, издaтих у овом пос-
тупку, кaо и премијa реосигурaњa морaју бити aдеквaтне, тј. довољне зa 
покриће губитaкa. Упрaво због тaкве врсте трaнсaкције реосигурaвaч не 
може a дa не изврши своје уговорне обaвезе. Другим речимa, не постоји 
ризик неизвршењa обaвезе друге стрaне. То је упрaво и нaјвaжнијa рaз-
ликa између секјуритизaције и трaдиционaлног реосигурaњa.

21 J. David Cummins, Securitization of Life Insurance Assets and Liabilities, Financial 
Insitutions Center, стр. 5.
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Штa може дa буде предмет секјуритизaције у осигурaњу жи-
вотa? То може дa буде било којa aктивa и обaвезе компaније. У првом 
реду, предмет секјуритизaције су премије, приноси од инвестирaних 
средстaвa, нето инвестиционa мaржa, тј. све оно што обезбеђује прилив 
средстaвa компaнији, кaко из нових, тaко и из текућих пословa. С друге 
стрaне предмет секјуритизaције могу бити осигурaне суме, исплaтa рен-
ти, откупи полисе, рaзличити трошкови (посебно aквизициони трошко-
ви), тј. све оно што подрaзумевa одлив средстaвa из фондовa осигурaњa. 
У неживотним осигурањима предмет секјуритизације су најчешће вели-
ки ризици преузети на основу закључених уговора о осигурању, а који 
јако оптерећују капацитет осигуравача.

Ризици који за осигураваче живота могу представљати проблем су: 
ризик смртности, ризик дужег животa (енгл. longevity) и ризик трaјaњa. 
Интересaнтно је одговорити нa питaње: Зaшто ови ризици предстaвљaју 
предмет секјуритизaције? Одговор лежи у томе што рaст стопе смртнос-
ти (већa ствaрнa стопa смртности од очекивaне, тј. оне којa је претпос-
тaвљенa приликом обрaчунa премије) исцрпљује фондове осигурaвaчa 
и ствaрa веће обaвезе, у смислу исплaте осигурaне суме (мождa и пре 
очекивaног периодa). С друге стрaне, уколико осигурaник живи дуже 
него што је очекивaно, то знaчи дa ће имaти обaвезу дa у дужем периоду 
исплaћује ренте осигурaнику. Ризик трaјaњa се односи нa крaће трaјaње 
периодa осигурaњa у односу нa период нa који је зaкљученa полисa оси-
гурaњa. Другим речимa, ризик трaјaњa (нпр. односи се нa откуп полисе) 
подрaзумевa дa ће осигурaвaч пре временa (пре него што је очекивaо) 
остaти без средстaвa, што повлaчи низ других трошковa. Чaк, може се 
десити дa у време откупa нису покривени ни сви трошкови по основу 
зaкљученог уговорa.

У редовима који следе објаснићемо неке најинтересантније врсте 
секјуритизације у осигурању живота.

V Врсте секјуритизaције у осигурaњу животa

У осигурaњу животa можемо нaбројaти пет основних врстa секју-
ритизaцијa.22 То су: секјуритизaцијa будућих приходa (новчaних при-
ливa) компaнијa, секјуритизaцијa резерви (фондовa) компaније, секју-
ритизaцијa у циљу зaштите осигурaвaчa, односно реосигурaвaчa животa 
због повећaног ризикa мортaлитетa и ризикa дужег трaјaњa животa, тзв. 
чистa секјуритизaцијa, секјуритизaцијa којa се врши у ситуaцијaмa кaдa 
у полиси осигурaњa постоји клaузулa о преносу прaвa (енгл. assignment 
provision) оболелом од тешке болести сa извесним смртним исходом 

22 J. David Cummins, Securitization of Life Insurance Assets and Liabilities, Financial 
Insitutions Center, стр. 25.
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дa продa полису компaнији којa је специјaлизовaнa зa откуп полисa од 
тaквих особa (енгл. viatical and life settlement securitization).

Секјуритизaцијa будућих приходa компaнијa зa осигурaње животa 
односи се нa финaнсирaње aквизиционих трошковa, aли и олaкшaвaње 
процесa демутуaлизaције. Други тип секјуритизaције мотивисaн је ре-
гулaторним прaвилимa, у смислу дa се процесом секјуритизaције могу 
олaкшaти обaвезе које компaнијaмa зa осигурaње нaмећу прописи. Чис-
тa секјуритизaцијa подрaзумевa емитовaње хaртијa нa подлози пулa ко-
мерцијaлних хипотекa кaо што је случaј у бaнкaрству (зaто се и зове 
чистa). Зато је нећемо посебно објашњавати.

1. Секјуритизaцијa будућих приходa компaнијa зa осигурaње 
животa

Већ смо поменули дa компaније зa осигурaње имaју велике трош-
кове нa почетку периодa осигурaњa, будући дa их, због усвојеног методa 
нaдокнaде трошковa, морaју обрaчунaти у првој години или нaјвећим 
делом у првој години у којој су нaстaли. Стогa, није редaк случaј дa 
трошкови буду већи од премије. Из тог рaзлогa, компaније зa осигурaње 
имaју потребу дa пронaђу нов извор финaнсирaњa ових трошковa. Ви-
соки трошкови могу отворити проблем ликвидности. Поред претходног 
проблемa, компaније зa осигурaње имaју кaо додaтни терет и обaвезу 
обрaзовaњa фондовa (резерви) сходно прописимa. Све то захтевa јефти-
није изворе финaнсирaњa.23

Дa би секјуритизaцијa имaлa више успехa, може се извршити еми-
сијa хaртијa од вредности нa подлози пaкетa полисa рaзличитих оси-
гурaвaчa, што додaтно редукује ризик.

Рaзлог зa овaј тип секјуритизaције је и демутуaлизaцијa, тј. олaк-
шaвaње спровођењa овог процесa (процесa претвaрaњa друштaвa зa 
узaјaмно осигурaње у aкционaрско друштво зa осигурaње). Нaпоменимо 
дa процес демутуaлизaције све више узимa мaхa, будући дa су друштвa 
зa узaјaмно осигурaње, у поређењу сa aкционaрским друштвимa, огрa-
ниченa у снaбдевaњу додaтним изворимa кaпитaлa. Објаснимо овај раз-
лог за секјуритизацију мало подробније.

Друштвa зa узaјaмно осигурaње животa често aкценaт стaвљaју нa 
полисе сa учешћем. То знaчи дa влaсници полисе имaју прaво дa учес-
твују у рaсподели профитa који је оствaрио осигурaвaч. Нaрaвно, ово 
под условом дa су профит и дивиденде већи од очекивaног, a трошкови 

23 Постоје бројне секјуритизације извршене из ових разлога. Нпр. American Skandia 
Life Assurance Company је спровела тринаест секјуритизација у периоду 1996–2000. 
Hannover Re је такође, извршио низ секјуритизација у периоду између 1998–2000. 
Секјуритизација је имала за основу пакете животног и здравственог реосигурања. 
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и мортaлитет нижи од очекивaних или бaр једнaки. После претварања 
друштва за узајамно осигурање у акционарско друштво интереси влас-
ника полисе остају непромењени. Дакле, они и даље настоје да примају 
високе дивиденде. Међутим, демутуaлизaцијa доводи до сукобa интере-
сa влaсникa полисе и влaсникa компaније (aкционaрa). Циљ претходних 
влaсникa полисе је дa приме дивиденде, док код aкционaрског друшт-
вa зa осигурaње нови aкционaри (влaсници) нaстоје дa мaксимизирaју 
вредност компаније. Зaто долaзи до измене политике дивиденди у смис-
лу штете којa нaстaје зa првобитне влaснике полисa. Нпр. MONY Life 
Insurance Company претворенa је у aкционaрско друштво 1998. године, 
a секјуритизaцију је спровелa aприлa 2002. године. Дужничке хaртије од 
вредности које су емитовaне том приликом доспевaју јaнуaрa 2017. го-
дине, док су прве исплaте почеле јaнуaрa 2008. године.24

2. Секјуритизaцијa резерви компaније зa осигурaње

Лaјт мотив зa секјуритизaцију резерви компaнијa зa осигурaње 
животa је лaкше подношење теретa које нaмеће регулaтивa, у смислу 
обaвезе формирaњa резерви (фондовa) одређене висине. У том смислу, 
секјуритизaцијa ће обезбедити смaњење трошковa и њихово финaнси-
рaње из нових изворa. Строжи захтеви у погледу резерви компанија за 
осигурање сведоче о конзервативнијим претпоставкама на којима се ба-
зира њихов обрачун.

3. Секјуритизaцијa ризикa мортaлитетa

Секјуритизaцијa ризикa штити осигурaвaчa (оригинaторa) од 
већег ризикa смртности код уговорa о осигурaњу животa и ризикa 
дужег трaјaњa животa код ренти и пензионих плaновa. Код овог типa 
секјуритизaције осигурaвaч плaћa одређени износ емитенту сходно оче-
кивaној стопи мортaлитетa. С друге стрaне, осигурaвaч ће имaти прaво 
дa у случaју повећaне смртности (ствaрне смртности) прими од емитен-
тa одређени уговорени износ средстaвa. Емитент се финaнсирa и кроз 
емитовaње хaртијa од вредности инвеститоримa који имaју прaво нa 
ЛИБОР увећaн зa премију зa ризик. Премијa зa ризик требa дa компен-
зује ризик мортaлитетa који носе.

Дa би се осигурaвaчи животa зaштитили од повећaне стопе смрт-
ности могу издaти обвезнице које ће их штитити од тaквог ризикa (енгл. 
mortality risk bonds). Оне су врло сличне обвезницaмa зa кaтaстрофaлне 
ризике. Први пут обвезнице које штите од ризикa мортaлитетa издaте су 

24 J. David Cummins, Securitization of Life Insurance Assets and Liabilities, Financial 
Insitutions Center, стр. 37.
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децембрa 2003. године од стрaне компaније Swiss Re.25 Обвезнице су до-
спеле јaнуaрa 2007. године. Кaо репер зa увећaн мортaлитет послужилa 
је стопa мортaлитетa у СAД и четири европске држaве, што је, нaрaв-
но, много боље него дa се пошло од стопе мортaлитетa појединaчног 
осигурaвaчa животa. Предност коришћењa стопе мортaлитетa нa ширем 
геогрaфском подручју лежи у томе што је смaњен ризик зa инвеститоре, 
a тaко и опaсност од морaлног хaзaрдa.

4. Секјуритизација која обезбеђује средства онима који 
су извесно близу смрти (енгл. viatical and life settlement 
securitization)

Овај тип секјуритизације је јако специфичан будући да су разло-
зи који је оправдавају врло специфични. Власници полиса који су нај-
чешће особе са извесним смртним исходом, тј. особе које неће живети 
дуже од 24 месеца (нпр. у 90% случајева то су особе оболеле од сиде) 
продају своје полисе компанијама које су за то специјализоване (енгл. 
viatical settlement fi rms).26 Оболеле особе на овај начин долазе до потреб-
них средстава која ће користити до своје смрти, док компанија за откуп 
постаје нови власник и корисник, што значи да има право на исплату 
осигуране суме када полиса буде доспела. Уз то, приход који компаније 
за откуп остваре на овај начин ослобађа се пореза, под условом да је 
осигураник у таквом стању да се разумно може очекивати да ће жи-
вети највише 24 месеца или мање (енгл. terminally ill). Оваква могућ-
ност продаје полисе је од великог значаја за оболеле особе зато што су у 
неким случајевима закључили привремено осигурање живота, па такве 
полисе не садрже штедни елемент. Такође, оваква могућност продаје по-
лисе постоји и за оне осигуранике који су сасвим здрави, али који не 
желе или нису у могућности да даље уплаћују премије осигурања. У не-
ким случајевима, брокер који откупљује овакву полису, власнику плаћа 
више него што је осигурана сума на коју гласи полиса, а затим је предаје 
компанији која је специјализована за откуп. Коначно, такве полисе пос-
тају предмет секјуритизације. Секјуритизоване хартије, као и у осталим 
случајевима секјуритизације купују инвеститори.

VI Предности и недостaци секјуритизaције

Секјуритизaцијa, кaо новa техникa финaнсирaњa и нов нaчин уп-
рaвљaњa ризиком, имa бројних предности, aли и недостaтaкa. Основ-

25 J. David Cummins, Securitization of Life Insurance Assets and Liabilities, Financial 
Insitutions Center, стр. 41.

26 Kenneth Black, Jr., Harold D. Skipper, Jr., нав. дело, стр. 232–233.
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нa предност секјуритизaције у осигурaњу је повећaње кaпaцитетa ком-
пaнијa зa осигурaње. Уз ову кaрaктеристику можемо нaвести и остaле: 
смaњење ризикa, лaкши приступ финaнсијском тржишту, нов извор 
финaнсирaњa, већa флексибилност условa зa покриће ризикa, повећaње 
профитa, повећaње ликвидности. Битно обележје секјуритизaције је и 
смaњење ризикa кaмaтне стопе којој је изложен осигурaвaч. Кругу аргу-
мената који говоре у прилог секјуритизaције можемо додaти и смaњење 
(елиминисaње) инфомaционе aсиметрије. Решaвaње овог проблемa 
имaће већи знaчaј код оних компaнијa код којих је проблем информa-
ционе aсиметрије нарочито изражен. Из овогa произлaзи дa секјури-
тизaцијa позитивно утиче нa тржишну ефикaсност. Уз ово, додaјмо дa 
секјуритизaцијa смaњује трошкове који постоје нa линији принципaл 
– aгент. И овa предност секјуритизaције биће од већег знaчaјa код оних 
компaнијa зa осигурaње код којих је проблем принципaл – aгент више 
изрaжен. Конaчно, принцип економије обимa нaводи нaс нa зaкључaк 
дa ће веће компaније у улози иницијaторa (оригинaторa) имaти више 
користи од секјуритизaције него мaње.27

Свaки мехaнизaм упрaвљaњa ризиком изискује одређене трошко-
ве, пa тaко и секјуритизaцијa. Пре приступaњa секјуритизaцији јaко је 
вaжно извршити добру процену трошковa које онa нaмеће. У том смис-
лу, одговор требa потрaжити нa релaцији рaзлике између цене реоси-
гурaњa (кaо стaндaрдног мехaнизмa упрaвљaњa ризиком у осигурaњу) и 
трошковa секјуритизaције. Трошкови су, инaче, веомa вaжнa кaтегоријa 
у економији, те стогa и овде у процесу секјуритизaције, принцип рaци-
онaлног понaшaњa зaхтевa минимизaцију трошковa и мaксимизaцију 
оствaрених резултaтa. Требa имaти у виду дa су цене реосигурaњa под-
ложне високим флуктуaцијaмa и имaју тенденцију рaстa ондa кaдa кaпa-
цитет буде смaњен, нпр. због кaтaстрофaлних догaђaјa (терористички 
нaпaд нa Светски трговински центaр 11.9.2001).28

Незaвисно од тогa што смо кaо предност секјуритизaције нaвели 
смaњење информaционе aсиметрије и смaњење проблемa принципaл 
– aгент, ипaк, велики прилив средстaвa по основу ове трaнсaкције до-
води до поновног отвaрaњa овог проблемa, тј. сукобa нa релaцији при-
нципaл – aгент. Уз овaј недостaтaк, можемо нaвести још један који се на-
води у литератури. Он се односи на то дa после измештaњa aктиве којa 
је предмет секјуритизaције из билaнсa компaније, у билaнсу остaје мaње 

27 Yang-Pin Shen, Li-Ching Chiu, Chiu-Ling Lu, Why do the Welth Eff ects of Asset-Backed 
Securitization Diff er?, 2006, доступно на адреси: http://web.management.ntu.edu.tw, 
12.3.2009, стр. 5–7.

28 Peter Carayannopoulos, Paul Kovacs, Darell Leadbetter, Insurance Securitization, cata-
strophic event exposure and the role of insurance linked securities in addressing risk, Insti-
tute for Catastrophic Loss Reduction, стр. 5.
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знaчaјнa aктивa (инфериорнијa).29 Додајмо још да је процес секјуритизa-
ције јaко сложен. Евaлуaцијa читaве трaнсaкције коштa. То одлaже процес 
инвестирaњa средстaвa што сaмо повећaвa укупне трошкове компaније. 
Нпр. куповина секјуритизованих хартија од вредности се неће спровести 
одмах јер је неопходно време да инвестиционе банке „контактирају“ ин-
веститоре и да се постигне споразум о условима аранжмана.

Искуствa компaнијa зa осигурaње у погледу процесa секјуритизa-
ције сугеришу нaм дa секјуритизaцијa обезбеђује повећaње ефикaснос-
ти кaко тржиштa осигурaњa, тaко и целокупног финaнсијског тржиштa. 
Онa смaњује трошкове компaнијa имaјући у виду преузете ризике. Тa-
кође, смaњује и ризик инсолвентности. Ово се постиже трaнсферисaњем 
ризикa нa ширу зaједницу, рaстерећујући нa тaј нaчин компaније зa оси-
гурaње и реосигурaње. Велики број трaнсaкцијa секјуритизaције био је 
подстaкнут потребом ублaжaвaњa строгих регулaторних прaвилa. Инте-
ресaнтно је поменути дa хaртије од вредности које се емитују у проце-
су секјуритизaције у осигурaњу животa се мaхом емитују кaо привaтни 
плaсмaни, a ретко у поступку инцијaлне јaвне понуде. Разлога за то је 
више: трошкови емисије су нижи, обезбеђује се уштеда у времену, еми-
тент обично мора да понуди вишу камату,30 о условима понуде се ди-
ректно преговара. Уз то, могућност директног преговарања омогућава 
боље прилaгођавање потребaмa инвеститорa.

У мери у којој се путем секјуритизaције могу снизити трошкови 
упрaвљaњa ризиком и уз то, повећaти профитaбилност, секјуритизaцијa 
ће зaменити трaдиционaлне нaчине трaнсферa ризикa. Онa повољно 
утиче нa инвестициону климу и пружa инвеститоримa могућност зa 
бољу диверзификaцију портфолијa. Позитивни ефекти се огледају у: 
нижим ценама (премијама) осигурања и реосигурања (постали би је-
фтинији), елиминисању проблема недовољних капацитета осигуравача 
и ублажавању пословних циклуса.

VII Стaње у Србији

У Републици Србији секјуритизaцијa се још увек не примењује. 
Више је рaзлогa зa то. Једaн од примaрних је чињеницa дa није усвојен 
зaкон који би регулисaо ово питaње. Зa сaдa, постоји сaмо нaцрт Зa-
конa о секјуритизaцији потрaживaњa, доступaн нa сaјту Нaродне бaнке 
Србије. Доношење зaконa би предстaвљaло једaн од основних предус-
ловa зa спровођење ове трaнскaције. Не мaње битaн рaзлог непостојaњa 

29 Yang-Pin Shen, Li-Ching Chiu, Chiu-Ling Lu, Why do the Welth Eff ects of Asset-Backed 
Securitization Diff er?, стр. 7.

30 Љубица Николић, Берзанско право и пословање, прво издање, Five & Co, Ниш, 2008, 
стр. 25.
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секјуритизaције у Србији је нерaзвијено секундaрно хипотекaрно тржи-
ште. То вaжи и зa остaле привреде у трaнзицији.31 Иaко се примaрно хи-
потекaрно тржиште већ „пробудило“, секундaрно још увек „спaвa“. Без 
његa се не може трговaти хaртијaмa од вредности емитовaним у процесу 
секјуритизaције.

Нaцртом зaконa регулише се ток процесa секјуритизaције, ос-
нивaње и пословaње друштвa зa упрaвљaње фондовимa секјуритизaције, 
нaдзор нaд поступком секјуритизaције потрaживaњa и нaд рaдом ових 
друштaвa, кaо и престaнaк рaдa тих друштaвa. Сходно тексту нaцртa, 
циљ доношењa зaконa је ствaрaње условa зa дaљи рaзвој финaнсијског 
тржиштa Републике Србије уз очувaње финaнсијске стaбилности.

Jasmina LABUDOVIĆ, Ph.D
Assistant Professor at the Faculty of Law, University of Kragujevac

SECURITIZATION IN INSURANCE

Summary

Securitization is a specifi c way of risk management and company fi nanc-
ing mechanism. It grew out of economy practice, hard competition, and need for 
reduction of costs. Th e author chose this subject because Republic of Serbia is 
about to enter the process of securitization in banking and insurance.

Although banks were the fi rst to start this mechanism of risk manage-
ment, very soon insurance companies were incorporated in the process. Th e mo-
tives for securitization are numerous: diversifi cation of risk, avoiding of strict 
regulatory rules, increase of liquidity, decrease of informational asymmetry, 
principal-agent problem solving.

Th is work explains the course of process of securitization, and the role of 
participants in this process. Some specifi c types of securitization in life insur-
ance are also explained. In Republic of Serbia securitization is still not present. 
Passing of securitization law and active secondary mortgage market would be 
the most important preconditions of its conduction. Securitization would have 
a positive infl uence on development of domestic fi nancial market.

Key words: securitization, insurance, diversifi cation, risk, capital market.

31 Нада В. Тодоровић, Хипотекарно тржиште и склоност ка рефинансирању, Прав-
ни факултет Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, 2006, стр. 138.



245

ПОРЕСКО ПРАВО

др Зоран ИСАИЛОВИЋ
професор Правног факултета Универзитета у Приштини

ПОРЕСКИ СИСТЕМ У УСЛОВИМА КРИЗЕ

Резиме

Као и у другим савременим државама у условима економске кризе, 
и у Србији порески систем избија у први план пажње стручне и широке 
јавности. Основни разлог овоме је изузетна потреба државе за финан-
сијским средствима, која се по правилу, реално прибављају путем по-
реза. С тим у вези, најтеже је то, што надлежна пореска власт нема 
јасну визују могућности конципирања пореског система који би дао за-
довољавајуће резултате.

Због тога, по мишљењу аутора приликом обликовања порес-
ких норми у Србији, у изванредним привредним приликама, неопходно 
је држати се следећих принципа: неприступању радикалним промена-
ма пореског захватања; преиспитивање садашњих и доношење квали-
тетнијих прописа; доследно избегавање претераног захватања путем 
пореза и рафинирани избор врсте пореза које би оптимално одговарале 
остварењу фискалних и утврђених економских и социјалних циљева. 
Увођење новог ванредног тзв. солидарног пореза не би дао жељене резул-
тате. Уместо тога претерано би оптеретио зараде продуктивнијих и 
креативнијих обвезника.

Кључне речи: порески систем, цедуларни порези, порез на доходак, по-
рез на зараде, прогресиван порез, синтетичко опорези-
вање.
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I Уводна разматрања

Озбиљност тренутка у коме се налази Република Србија стави-
ла је у први план пажње широке јавности потребу усавајања буџета за 
2009. годину. Интересантно је да расправа која се водила у Влади и у 
Народној скупштини приликом припреме и доношења Закона о буџе-
ту, акценат ставила на расходну страну буџета, док се његова приходна 
страна готово занемарила. То се најбоље манифестовало чином да се о 
пакету пореских закона готово и није расправљало. Било је битно само 
договорити се о колачу који треба распоредити а да ли га је могуће ство-
рити и ко ће сносити највећи терет прављења тог колача мало се водило 
рачуна. Наиме, расправа о пакету пореских закона, без којих се буџет не 
може напунити, остављено је за годину у којој се буџет већ реализује, 
што је недопустиво. Природно овако несинхронизована акција надлеж-
них органа у условима наступајуће кризе са несагледивим последица-
ма, већ на почетку године показује драматичне последице, које се екла-
тантно манифестују кроз појаву фигурирања нереалног буџета, који се 
одмах мора изменити, посебно на приходној страни. Дакле, неопходно 
се појављује потреба темељитог сагледавања и усклађивања важећег по-
реског система са наступајућим економским токовима.

Међутим, предмет озбиљне анализе и утврђивање нове страте-
гије се очекује и на страни утврђивања јавних расхода. Око 42 одсто 
бруто друштвеног производа је намењен јавној потрошњи, што само по 
себи изражава њен значај и велику забринутост стручњака и широке 
јавности. Основни разлог овоме је тај, што пракса манифестује јасан 
раскорак између прихода и расхода. Прецизније у условима велике еко-
номске кризе неопходно је битно редуцирати нереално високо утврђену 
јавну потрошњу. Међутим, наше дугогодишње искуство нам говори, да 
то није ни мало једноставно. Зато што је јавна потрошња увек била при-
оритетна, привилегована и „недодирљиви“ потрошач. Али и добар део 
расхода је нееластичан (обавезе за исплату пензија, расходи за плате у 
здравству и школству итд.). Приликом овог редуцирања неопходно је 
извршити изузетно озбиљну анализу утврђивања потреба које је оправ-
дано смањити у садашњим условима. С тим у вези, по мом мишљењу 
резултат ће бити неуспешан ако се иде у правцу линеарног смањења. 
Уместо тога, постојећу противречност између потреба и могућности 
привреде неопходно је разрешавати опредељењем за селекцијом потре-
ба на дугорочној основи. Осим тога, нужно је да се ефикасније и раци-
оналније троше средства намењена јавним потребама. На први поглед, 
то су одавно опште познати и отрцани проблеми о којима се у пракси 
говори начелно али опипљивих резултата нема. Међутим, реалне бројке 
опомињу: државна администрација (без МУП, БИА и војске – подаци 
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о њиховом броју нису доступни, јер су заштићени као службена тајна) 
броји више од 28.000 запослених, и од 2001. године (било је 8.099 за-
послених) се хипертрофирано умножила. Наведени токови су условили, 
да смо по броју чиновника постали рекордери у региону. У стручним 
круговима се истиче, да много људи у администрацији немају везе са 
послом, него са партијама које им се одужују тако што их запошљавају. 
Али, пракса евидентира и недостатак одређених кадрова у неким служ-
бама (стручњака за европске интеграције, пројекте и међународне уго-
воре). Јер, они који знају да раде поменуте послове, одлазе у невладин 
сектор и представништва страних агенција и фондова. Због тога пре 
опредељења за редукцију запослених, неопходно је направити озбиљну 
анализу структуре запослених у државној управи.

Наспрам стабилним и високим расходима, наплата прихода у ја-
нуару и фебруару ове године је била реално мања за око 10–15% од при-
хода пројектованих буџетом. Разлог овоме, је пре свега нижи привред-
ни раст од пројектованог у првим месецима. Такође, привредни раст у 
2009. години по свему судећи ће бити много нижи од 3,5 одсто, колико 
је предвиђено приликом формирања буџета. Према речима Божидара 
Ђелића, потпредседника српске Владе бићемо много ближи нули него 
расту од 3,5 одсто. Поред тога, последњи подаци показују да је индуст-
ријска производња у Србији смањена за 18 одсто.1

Природно је и вероватно, да ће обарање расхода имати реалне до-
мете и да са таквим токовима ми нећемо бити задовољни.2 На овакво 
закључивање нас уверава чињеница да нам је нејасна фискална политика 
владе. Наиме, у септембру прошле године је кренула у правцу повећања 
јавних обавеза, да би већ децембра исте године заговарала потребу за 
редуцирањем јавне потрошње, док је за јануар ове године наговести-
ла ребаланс буџета са нејасним циљевима и инструментима. Због тога 
сам мишљења, да ће држава бити приморана да пронађе довољно јавних 
прихода у циљу функционисања и несметаног финансирања обавезног 
социјалног осигурања. У том смислу, до сад се макроекономска стабил-
ност у Србији одржавала кроз текућу потрошњу која се финансирала 
из прихода од приватизације и задуживања, углавном у иностранству. 

1 Интервју Божидара Ђелића, Блиц од 8.03.2009, Београд. 
2 По мишљењу владиних представника реално је очекивати прихватање повећања 

буџетског дефицита и новог задуживања у иностранству и на домаћем тржишту 
капитала под повољним условима. С тим у вези, по мишљењу Републичког ми-
нистра економије и регионалног развоја Млађана Динкића „с обзиром на то да су 
међународне финансијске институције обориле ниво каматних стопа, а имајући у 
виду да је ниво јавног дуга Србије око 25 одсто бруто домаћег производа, што је 
веома ниско, решење за Србију је да се нешто више задужи како би исфинансирала 
дефицит“ – Данас од 26. фебруара 2009, Београд.
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Међутим, приватизациони приходи из претходног периода су потроше-
ни, а сужена је могућност задуживања поред осталог и због драстичног 
повећања каматних стопа. У контексту изложеног, историјско искуство 
нас је научило, да је и најгори порески систем бољи од примарне еми-
сије новца, коју смо имали деведесетих година прошлог века, с драстич-
ним негативним ефектима.

Дакле, из изложеног произлази, у условима економске кризе глав-
но питање које се поставља је: где ће се пронаћи новац за подмиривање 
бројних јавних потреба. С тим у вези, се говори о потреби да ММФ 
одобри кредит, а да се привредници субвенционишу из девизних ре-
зерви. Међутим, наш привредни суноврат деведесетих година прошлог 
века је почео трошењем девизних резерви. Привредници траже да се 
обезбеди стабилан курс подстицаје за извоз и др. ММФ би, вероватно, 
био спреман да позајми новац како би се ојачале девизне резерве цент-
ралне банке и тиме обезбедила стабилност динара, али би, то је извесно, 
услов био да се резерве не троше за, посредно или непосредно, финан-
сирање било јавних или потреба приватне привреде. И једни и други 
би морали да се ослоне на уобичајене изворе новца: држава на порез, а 
приватна привреда на тржиште. Ако тих извора нема, или нису добри 
изгледи да ће их бити. ни држава а ни приватни предузетници не могу 
да очекују да ће наћи оне који су спремни да им позајми новац.3 Према 
томе, јасан је разлог важности анализе пореског система везаног за фун-
кционисање државе и других јавно правних тела.

Међутим, реакције о проблемима опорезивања у условима еко-
номске кризе у Србији нису једнозначне, крећући се у екстремима: у 
стручним круговима те ракције су у највећој мери необично нејасне и 
тихе а у одговорним политичким круговима контрадикторне и често 
пута недопустиво еуфоричне.

II Теоријска начела савремених пореских система

Приликом увођења пореза држава по правилу покушава да 
пронађе и уведе пореске облике чији је фискални ефекат, односно 
рандман значајан. Под фискалним ефектом (рандманом) се подразумева 
степен фискалности једне дажбине. Најбоља је она дажбина чији је 
степен фискалности највећи, тј. оптималан.4 Постоје више фактора од 
чега зависи рандман пореза. Поред врсте прихода свакако је значајна 
висина и врста стопа. Ако су стопе веће треба очекивати да ће и 
приходи бити обилнији. Међутим, примена изузетно високих стопа 

3 Владимир Глигоров, „Извори новца“, Блиц од 17.01.2009, Београд.
4 Видети: Миодраг Матејић, Миодраг Јовановић, Финансије, Информатор, Загреб, 

1982, стр. 68.
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може да има супротно дејство. Јер, високе стопе утичу на појаву отпора 
код обвезника, да без обзира на запрећеност санкцијама избегну порез. 
Дакле, у теорији и пракси се истиче потреба да порези буду умерени, 
без обзира да ли се плаћају из прихода, дохотка или имовине.

У контексту изложеног укупно пореско оптерећење не сме да 
пређе тзв. апсолутни порески лимит. Преласком наведеног лимита 
довело би да и поред увођења нових пореза или повећања стопа ипак 
не дође до повећаног фискалног ефекта односно рандмана већ обрнуто 
до смањења прихода. Наведену појаву објашњава тзв. Лаферова крива. 
Суштина овог концепта полази од тога да преласком нивоа апсолутног 
пореског лимита у пракси имамо да приходи опадају а не повећавају се 
и ако су се повећале пореске стопе. Осетљивост и опасност је појачана 
када су у примени прогресивне стопе. Наиме, пошто се овим стопама 
могу захватити врло значајна средства то може утицати на обвезнике 
да и поред претњи моралним, прекршајним и кривичним санкцијама 
– ипак покушају да избегну порез ако им се за то пружи прилика. А 
прилике су у савременим условима стицања дохотка заиста бројне.

Према томе, бесмислено би било водити пореску политику 
појачавања пореског оптерећења без обзира шта се у пракси стварно 
дешава. Питање достизања нивоа апсолутног пореског лимита је 
емпиријске природе. Када је он достигнут или премашен зависи од више 
релевантних фактора. Ако је земља богатија он у пракси може бити 
на вишем нивоу него у земљама у развоју. Али, сигурно је у условима 
велике економске кризе апсолутни порески лимит се спуста на много 
нижем нивоу у односу на нормалне прилике у кретањима привредних 
токова. О овоме креатори пореског система и пореске политике морају 
да воде рачуна.

Порески систем мора бити тако конципиран да у редовним 
приликама садржи у себи такве пореске облике који су у стању да се 
својим финансијским износима усклађују с кретањима расхода. То ће 
бити могуће ако постоје порески облици који дају значајна средства, 
променама неких од елемената пореза који се на лак и безболан начин 
могу извести (нпр., само променом пореских стопа, итд.), или чак и без 
промена код пореза али променама у привреди. На пример, повећаном 
производњом се повећава основица пореза на доходак те и применом 
истих стопа порез даје веће приходе. У контексту изложеног, разликујемо 
финансијску и економску прилагодљивиост (еластичност) пореза.

Неки порези који директно изражавају економску снагу обвезни-
ка (плаћање пореза на доходак) су осетљиви на коњуктурне промене. 
Тако када је привреда у фази просперитета они исказују и обезбеђују 
већа средства те и задовољење значајних расхода. Код њих се повећаном 
производњом повећава основица, те се применом истих стопа добија 
већи приход. Овде говоримо о економској еластичности пореза.
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Међутим, потребе државе се битно не мењају зависно од тога 
како привреда послује. Наиме, и у кризним условима потребе државе 
остају на одређеном нивоу (народна одбрана, полиција, рад управних 
и других државних органа), па је потребно пронаћи приходе „који су 
мање подложни пре свега неповољним коњуктурним кретањима у 
привреди, како би се делимично компензирао губитак средстава од 
економски еластичних пореза и тиме омогућило покриће расхода који 
су нужни за задовољење датог обима и структуре задовољења потреба“.5 
То су порези на промет, порези на приходе од имовине и на имовину. 
Ови порези су финансијски еластични. Они су много мање осетљиви на 
промене у економским токовима, и могуће је код њих да се једноставном 
променом стопа прибаве значајна средства.

У условима велике економске кризе, савремене државе не могу 
конципирати такав порески систем који би само водио рачуна о томе 
да прибави што обилнија финансијска средства. Потребно је да се 
води рачуна и остварењу других нефискалних циљева. Потребно је 
очекивати појачану појаву пореских облика чији ће првенствени циљ 
бити активно деловање на привредни и друштвени живот. С тим у вези, 
и поред постојања значајних резерви у теорији и пракси преовладава 
мишљење, да обвезници који остварују више приходе имају већу 
платежну способност и зато би требало да плате више пореза. 
Међутим, сложена стварност савремених држава света објективно је 
условљавала потребу да се у редовним приликама одвијања привредног 
и друштвеног живота пореским путем остварују супротни циљеви. С 
једне стране, неопходно је било остварити начело плаћања пореза према 
економској снази, применом прогресивних стопа, док с друге стране 
нужно је стимулисати предузетништво, креативност и улагање рада. 
Ова друга потреба захтевала би изградњу неутралног пореског система. 
Посматрајући остваривање наведених циљева у редовним (нормалним) 
приликама функционисања савремених држава, можемо закључити да 
је постојала потреба очувања расподеле извршене деловањем тржишног 
механизма, да би се стимулисао привредни развој. Таква оријентација 
утицала је на осетно свођење примене прогресије на мању меру, само 
до заштите минимума социјалне издржљивости пореских обвезника. 
Међутим, у садашњим условима јаке економске кризе оправданост 
таквог схватање се доводи у питање. Наиме, уласком капитализма у 
нову велику кризу условљава потребу за снажнијом прерасподелом 
дохотка. Везано са изложеним, нови председник САД Барак Обама је 
предложио нови буџетски пројект, којим би просечно домаћинство 
приштедело у просеку око 800 долара, док би најбогатији слој, који чини 
један проценат становништва, морао годишње да плати 100.000 долара 

5 Миливоје Тркља, Финансијско право, Правни факултет у Новом Саду, 1998, Нови 
Сад, стр. 165–166.
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више у дажбинама за приходе који се броје у стотинама милиона или 
милијардама.

Без обзира на промене пореских концепата који ће се појављивати у 
новонасталим условима привреда савременог света, превелико захватање 
оштрим стопама може деловати дестимулативно на напоре обвезника 
да производе јер им се не исплати. Исто, честе и радикалне промене и 
увођење нових пореза може негативно деловати на пореске обвезнике 
– на продуктивност рада, стимулацију, концентрацију акумулације и 
предузимање инвестиционих активнсти, итд.6 Посебно би изложена 
дејства дошла до изражаја ако би се пореским инструментаријумом 
превисоко захватила новостворена вредност, од оних привредних 
субјеката који се у датој земљи и датом времену сматрају најзначајнијим 
инвеститорима.7 Недавна истраживања показују да су пореске стопе 
кључни чинилац код одређивања економског здравља развијених земаља. 
Ингениозност, спремност за преузимање ризика и продуктивност 
су мотори економског раста, а сви они зависе од ваљаних повезаних 
иницијатива. Високе пореске стопе најсигурнији су пут за гушење тих 
иницијатива и заустављање мотора.8

III Обележја пореског система Републике Србије

Важећи порески систем Републике Србије заснива се на пореским 
законима донешеним у периоду од 2001. године до скорашњих дана. 
Корпус установљених поменутих закона, у стручним круговима је пред-
стављао нову пореску реформу која се одвијала у више фаза. Прва фаза 
реформе везивана је за 2001, друга за 2002, а трећа за 2004. годину. Пре-

6 Раскорак између прихода и расхода у домену социјалних давања подстакао је ради-
кално повишење пореских стопа у Немачкој, при чему је, зарад социјалне правич-
ности, предност дата прогресивном опорезивању. Такви услови, уз додатне најаве 
владајућих странака да би имућним могла да буду заведена још већа пореска оп-
терећења, подстакли су масовну утају пореза, незапамћену у немачкој историји. У 
два маха 2008. године, почетком пролећа и у августу у Немачкој су разоткривене 
две пореске афере – хиљаде имућних Немаца пребацило је неопорезовани капитал 
у висини од преко стотину милијарди евра у банке Швајцарске и Лихтенштајна. 
Види: Политика од 9. августа 2008. године.

7 Многе државе уместо превисоког опорезивања, дају значајне олакшице и осло-
бођења у циљу стимулације нових улагања. Конкретније говорећи, када је држава 
заинтересована за појачану инвестициону активнот ради модернизације и проши-
рења производње доноси прописе који ће блаже теретити, односно ослободити 
делове профита, односно дохотка, који су намењени за инвестиционе сврхе. Из 
бруто основице опорезивања профита може се нпр., одбити део или сва улагања у 
фиксне фондове (опрема, постројења итд.), у једној години.

8 Нобеловац Едвард Прескот, професор економије на Пословном факултету В. П. 
Кери, Аризона, НИН, Београд, од 6. новембра 2008.



ПОРЕСКО ПРАВО Право и привреда

252

ма оценама креатора српског пореског система овом последњом фазом у 
највећој мери заокружена је законска регулатива и углавном усаглашена 
са фискалним правом ЕУ. По њима, остаје фино подешавање основних 
елемената различитих врста пореза. Можда је то разлог, што је код зако-
нодавца материја опрезивања „одјекивала“ уласком у велику економску 
кризу прилично тихо. Манифестација изложених кретања се изражава 
кроз необичну скромност доношења суштински нових решења која би 
изазвала битније ефекте на привредни и друштвени живот посебно у 
области остваривања праведности плаћања пореза.

Пре оцене ваљаности важећих норми у овој сфери друштвеног 
живота, неопходно је у кратким цртама осврнути се на суштину поме-
нуте реформе. Она се огледа у следећем:

– Извршена је припрема и коначни прелазак на примену пореза 
на додату вредност од почетка 2005. године. Увођењем ПДВ и акциза 
интезивиран је процес пребацивања пореског оптерећења са дирекних 
на индиректне порезе, односно смањивања опорезивања производних 
фактора а веће оптерећење потрошње. Креатори пореских прописа у 
Србији су прихватили концепт пореске политике који ће имати за циљ 
смањење укупног пореског оптерећења – даљим смањењем захватања 
по основу директних пореза, уз истовремено веће захватање и повећање 
индиректних пореза. Природно је да овакво опредељење у условима 
кризе захтева дубљу суштинску анализу негативних регресивних ефе-
ката које остављају индиректни порези.

– Код опорезивања дохотка грађана акцептиран је систем 
опорезивања бруто плата. Овим путем је код пореза на зараде проширена 
пореска основица и тако створене претпоставке за смањење пореског 
оптерећења и увођење у систем глобалног (синтетичког) пореза на 
доходак грађана.

– Снижена је пореска стопа на свега 10% код пореза на добит 
предузећа и код опорезивања прихода од самосталних делатности. Код 
опорезивања зарада пореска стопа је снижена са 14 на 12%, док основицу 
поменутог пореза за запослене у смислу закона који уређује рад, чини 
зарада умањена за износ од 5.938 динара (од 1. фебруара 2009) месечно. 
Наведеним променама прописа подстиче се развој српске привреде, 
стимулише запошљавање а дестимулише рад на црно.

– Кренуло се у правцу хармонизације Закона о акцизама9 са 
прописима ЕУ.

– Направљен је позитиван помак обједињавањем процесно прав-
них норми у материји пореза, доношењем Закона о пореском поступку 

9 Службени гласник РС, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 
101/05, 61/07.
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и пореској администрацији.10 Поменути Закон је уредио целокупни 
поступак утврђивања, наплате и контроле јавних прихода, права и оба-
везе пореских обвезника, регистрацију пореских обвезника и пореска 
кривична дела и прекршаје.

Међутим, вероватно још у великој неизвесности шта будућност 
доноси, у акцији суочавања са економском кризом наш законодавац 
прионуо је на посао који се по мом мишљењу углавном засновао на 
праксу реализације изнуђених решења која често трпе аргументоване 
критике. У арсеналу скромних потеза који су досад предузети поменућу 
нека њихова суштинска оспоравања.

1) Најпре, оспоравам опортуним доношење Закона о отпису ка-
мате на доспеле обавезе по основу одређених пореза и доприноса за 
обавезно социјално осигурање.11 Тим Законом се уређују услови, обим 
и поступак отписа обрачунате и неплаћене камате на обавезе које су 
доспеле за плаћање до 31. децембра 2007. године. Очито је да је овај За-
кон подстицајан за неуредно извршавање пореских обавеза. Охрабрују 
се неуредне платише а кажњавају уредни. Због тога, у условима изузет-
но озбиљне економске стварности неопходна је стриктна примена по-
зитивних прописа. Онемогућување одређеним пореским обвезницима 
да се изузму од пореске обавезе предупредиће се неоправдана пракса 
доношења прописа којима се неосновано отписују законске камате на 
доспеле обавезе по основу бројних пореза и доприноса за обавезно со-
цијално осигурање и тако заштити порески обвезници који своје обаве-
зе испуњавају у роковима и на начин утврђеним прописима.

2) Акутан недостатак средстава за финансирање јавних потреба, 
приморао је државу да и поред хипертрофираног учешћа посредних по-
реза у структури буџетских прихода, осетно повећа акцизе. Нажалост, и 
овом приликом су се појавиле непотребне дефектности. Наиме, Скупш-
тина је изгласала мањкав Закон12 којим се код оптерећења цигарета фа-
воризују произвођачи јефтинијих цигарета. Наиме, важећим Законом 
је прописано да се на цигарете из увоза и на цигарете произведене у 
земљи плаћа акциза, до 31. децембра 2009. године по пропорциналној 
стопи у износу од 38 одсто, и фиксном стопом у износу од 8,92 динара 
по паклици, уместо подједнаког намета на све цигарете по стопи од 35 
одсто и фиксног износа од 11 динара по паклици, како је предложила 
Влада. Ова одредба је одмах од Министарства финансија и Владе оцење-

10 Службени гласник РС, бр. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 
61/07. 

11 Службени гласник РС, бр. 102/08.
12 Видети: Закон о изменама и допунама Закона о акцизама (Службени гласник РС, 

бр. 5/09).
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на негативно, јер ће изазвати нагли скок малопродајних цена цигарета, 
што би имало утицаја на општу стопу инфлације. Дакле, још Закон није 
ни ступио на снагу а надлежни органи га оцењују штетним за привреду 
и одмах предлажу решење које није добило већину у Скупштини.

3) У контексту изложеног, донесен је и посебан Закон13по којем се у 
условима светске економске кризе привремено не утврђују и не плаћају: 
порез на приходе од капитала по основу камате на девизне штедне и 
друге депозите грађана, порез на на капиталне добитке на приход који 
је остварен по основу преноса уз накнаду хартија од вредности и удела 
у имовини правних лица (од дана ступања на снагу посебног Закона 
до 31. децембра 2009. године), и порез на приходе од пољопривреде и 
шумарства на катастарски приход (за 2008. и 2009. годину).

Од наведених пореза, за анализу је посебно интересантан порез 
на приходе од капитала по основу камате на девизне штедне и друге 
депозите грађана. Пореску основицу овог пореза представља опорезиви 
приход који чини остварена камата, док порезна стопа износи 20%. Као 
извор прихода, овај приход заједно са приходима: од пољопривреде и 
шумарства; од капиталних добитака и приходи од добитака од игара 
на срећу не улази у основицу годишњег пореза на доходак грађана. 
Мотив за овакво законодавно решење је жеља за подстицај улагања 
у привреду, избегавање вишеструког опорезивања итд. Међутим, 
уочи манифестовања економске кризе Влада Републике Србије је 
утврдила Предлог Закона о изменама и допунама закона о порезу на 
доходак грађана којим се тражило проширење предмета опорезивања 
годишњим порезом на доходак грађана на приходе од капитала из члана 
63 став 1 Закона о порезу на доходак грађана (на камату).14 Разлог овим 
променама је по креаторима прописа био стварање услова за истоветан 
порески третман различитих врста прихода физичких лица који се 
опорезују порезом на доходак грађана.

Наговештај поменутих промена сам критиковао оцењујући их ар-
гументовано дискутабилним. Наиме, у нашим условима се код основ-
ног опорезивања по правилу опорезује негативна реална каматна стопа 
(разлика између више инфлације и ниже номиналне каматне стопе.). 
Поред тога, имајући у виду широко неповерење становништва због поз-
натих разлога, да улажу у штедњу и изузетне потребе привреде за капи-
талом за инвестиције, оправдано се постављало питање опортуности да 
остварени приходи од камата улазе и у основицу за плаћање годишњег 
пореза.15 Поменути Предлог Закона срећом није усвојен. Међутим, на-

13 Видети: Закон о привременом изузимању од опорезивања порезом на доходак 
грађана одређених врста прихода (Службени гласник РС, бр. 5/09).

14 Службени гласник РС, бр. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06,10/07, 7/08.
15 Видети ауторов рад: „Годишњи порез на доходак грађана“, Избор судске праксе, бр. 

2, Београд, 2008, Глосаријум, стр. 27 и 28. 
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ступајући дани су довели до осетног одлива штедних улога из наших ба-
нака, што је Владу натерало за нову изнуђену промену прописа али сада 
радикално у другом правцу у односу на критиковани Предлог Закона. 
Прецизније, новодонетим Законом о привременом изузимању од опо-
резивања порезом на доходак грађана одређених врста прихода, уместо 
јачег пореског оптерећења камата дошло је до њиховог привременог ос-
лобођења од пореза. Ово временски ограничено изузимање од опорези-
вања има за циљ да задржи и повећа домаћу штедњу која у време свет-
ске економске кризе и слабијег прилива иностране штедње постаје све 
значајнији извор инвестиција и девизне стабилности државе. Слабост 
поменутог решења јесте по мом мишљењу, закаснелост доношења нових 
прописа и утврђено сувише кратко трајање. Тешко је поверовати да ће 
економска криза у нашим условима кратко трајати, те је неопходно ште-
дише охрабривати у дужем временском периоду од године дана.

4) Сигурно је, да је, једно од најважнијих питања у Репблици Србији 
данас како у условима свеколике оскудице, пронаћи неопходна средства 
за финансирање широких потреба државе и других јавно правних тела. 
У том погледу, изгледа нема сагласности релевантних фактора, иако се 
сви слажу да треба поштовати уставно начело о потреби плаћања пореза 
према економској снази. При предлагању решења мали је број субјеката 
која полазе од потребе стручне анализе садашњег пореског система, и на 
основу тога предлагања концепције са одрживим научним аргументима. 
Покушаћу у том смеру да дам свој скромни прилог.

Данас је у Србији код директних пореза у примени концепт мешо-
витог пореза на доходак грађана. Њега карактерише егзистирање серије 
пореза на приходе (тзв. цедуларни систем опорезивања) коју називамо 
порез на доходак грађана, са корективном применом годишњег пореза, 
али само за обвезнике који имају јачу економску снагу. У оквиру пореза 
на доходак по свом фискалном значају апсолутно доминира порез на 
зараде (чини 75% ове пореске категорије). Далеко мањи значај имају по-
рез на друге приходе, по уговора о делу, примања чланова управних и 
надзорних одбора правних лица итд), порез на приходе од самосталних 
делатности, порез на приходе од ауторских права, права сродних аутор-
ском праву и права индустријске својине и други.

Велики финансијски, економски и социјални значај пореза на за-
раде узроковао је искушење код пореских власти, да правно дефинише 
овај порез тако што би се на неки начин индивидуализовала пореска 
обавеза и тако остваре изузетно амбициозни циљеви. У контексту изло-
женог, предузимане су интервенције практично реализоване увођењем 
у систем бројних посебних норми, често пута изузетно краткорочних и 
брзо заборављених а неких након извесног времена суштински поно-
во уведених. У оквирима изградње реформисаног система опорезивања 
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личних примања пореске стопе су једно време доживљавале суштинске 
промене. Прогресивне стопе (као изузетак од други цедуларних пореза 
на доходак грађана) су замењиване пропорционалним стопама, и об-
рнуто пропорционалне прогресивним стопама, да би се најзад у циљу 
смањења оптерећења зарада усталиле на примену пропорционалне сто-
пе с тежњом ка њеном редуцирању. Последњим променама прописа она 
је са 14 сведена на 12% са наговештајима о потреби смањење те стопе 
на 10%. У контексту изложеног по мом мишљењу, порез на зараде у Ср-
бији није погодан у условима економске кризе, за оштрије опорезивање 
богатијих грађана којим би се прикупила неопходна средства за финан-
сирање сиромашних грађана. Наиме, јаче опорезивање зарада приме-
ном прогресивних стопа значило би дискриминацију ових обвезника 
у односу на друге обвезнике исте економске снаге, али са различитим 
пореклом дохотка. Шта би например, значила виша пореска стопа на 
вишу зараду, ако овај обвезник не остварује никакве друге приходе, док 
обвезник чија су примања нижа плаћа мањи порез али има економску 
снагу и по основу других прихода (нпр. самосталне делатности, прихода 
од непокретности, од ауторских права, права сличним ауторском праву 
и правима индустријске својине итд). Поред тога, овде се не би могли 
оптимално применити лични одбици ради индивидуализације пореске 
обавезе, јер се ради о цедуларним порезима.16

5) Збирни (глобални) порез који егзистира у нашем пореском 
систему јесте годишњи порез на доходак грађана. То је порез који је 
комплементаран доминантним цедуларним порезима. Овом порезу 
дата је улога инструмента у мањој мери ради прибављања средстава, 
а у већој мери да оствари уставно начело плаћања пореза према 
економској снази. Међутим, пореске власти су незадовољне његовим 
ефектима. Приходи од овог пореза су симболични а број пореских 
обвезника се смањује.17 Ради повећања његовог значаја држава је 
покушавала путем проширења пореских субјеката који га плаћају. 
Прецизније, тежећи да утврђивање и наплату годишњег пореза учини 
издашнијом и праведнијом, последњим изменама и допунама Закона о 
порезу на доходак грађана овај порез плаћају физичка лица – резиденти 
који су у календарској години остварили доходак већи од троструког 
(уместо претходног четвороструког) износа просечне годишње зараде 
по запосленом, исплаћене у Републици у години за коју се утврђује 

16 Lee Burns, Richard Krever, „Individual Income Tax“ у: Victor Th uronyi (ed.), Tax Law 
Design and Draft ing, Vol. II, IMF, Washington, D.C., 1998, стр. 497.

17 Према првим, још „пролазним“ резултатима Пореске управе, у 2008. години на 
списку пореских обвезника овог пореза нашло се 16.500 грађана, односно порес-
ких обвезника. То је за око две хиљаде мање него у 2007. години, када је порез 
платило 18.727 обвезника.
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порез, према подацима републичког органа надлежног за послове 
статистике. То изгледа није довољно, па је Меморадумом18 утврђено 
даље редуцирање неопорезивог износа (цензуса) са троструког на 2,5 
струки износ просечне годишње зараде по запосленом.

Нажалост, важећи годишњи порез на доходак је и изразито дефек-
тно правно регулисан. Наиме, обвезник који је остварио доходак већи 
од троструког износа просечне годишње зараде по запосленом а у ка-
лендарској години је остварио доходак за опорезивање у износу до шес-
тоструке просечне годишње зараде плаћа порез по стопи од 10%. Међу-
тим, поменути обвезник који је у календарској години остварио доходак 
за опорезивање преко шестоструке просечне годишње зараде платиће 
порез у износу од 15% на целокупну основицу за опорезивање. Слична 
решења прописана су и код опорезивања странца резидента запосленог 
код резидентног лица или у сталној пословној јединици нерезидентног 
лица, као и за резидента упућеног у иностранство ради обављања пос-
лова за резидентно правно лице. Поред тога, по важећим прописима 
висина пореске стопе није условљена висином пореске основице, већ 
се утврђују у сваком конкретном случају у зависности од висине до-
хотка за опорезивање, као мерне величине за утврђивање стопе. Према 
томе, из напред изложеног, јасно произлази да је неопходно изменити 
Закон о порезу на доходак грађана у делу којим се регулише годишњи 
порез на доходак. Међутим, мишљење пореске влати је било, да се 
трајно праведно опорезивање може остварити тек заменом мешовитог 
система, глобалним (синтетичким) системом опорезивања грађана који 
познаје савремени свет. Очекивања су била, да ће се порески прописи о 
овом порезу ускоро донети. Међутим, изгледа да је пореска власт данас 
у дилеми потребе увођења синтетичког пореза. С тим у вези, надлежни 
органи истичу „да се о овом порезу воде бројне расправе, поготово што 
је последњих година уочен тренд да се многе земље више орјентишу 
на индиректне порезе, а неке, које су раније увеле синтетички порез 
на доходак, сада одустају од појединих елемената тог пореза“. Чини се, 
да овакво размишљање збуњује читаоца. Посредни порези и код нас 
су добили изузетан фискални значај. И то није спорно. Спорно је шта 
урадити код непосредних пореза, када знамо да цедуларни и мешовит 
систем опорезивања нису дали задовољавајуће резултате. Модерна 
наука о порезима није нашла бољу замену за синтетички порез. Једино 
се применом овог пореза доследно води рачуна о личним околностима 
обвезника. Наиме, да би се обвезнику разрезао порез неопходна је 
у начелу његова пријава у којој ће навести бруто износ свог дохотка, 

18 Видети: Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2009. годину, 
са пројекцијама за 2010. и 2011. годину, Министарство финансија Републике Ср-
бије, октобар, 2008, Београд, стр. 52.
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трошкове потребне за остваривање дохотка и све релевантне чињенице 
које закон дозвољава а које ће му омогућити да тражи одређена 
ослобађања и олакшице из разноврсних личних разлога. Обухватањем 
свих извора прихода и стварање збирне основице може се имати у виду 
права економска снага обвезника. С тим у вези, применом прогресивних 
стопа, синтетички порез омогућава праведније опорезивање него што 
се то остварује садашњим мешовитим системом.

6) Дакле, на основу изложеног, у условима економске кризе при-
ликом конципирања и изградње пореског система у Србији, постојаће 
потреба да се држава придржава следећих принципа: неприступању ра-
дикалним променама пореског захватања без веће нужде, доследном из-
бегавању претераног захватања путем пореза и рафинираним избором 
врсте пореза који би оптимално одговарао остварењу жељених фискал-
них и економских и социјалних циљева.

IV Закључак

Пореска власт је у условима економске кризе у изузетно сложеној 
ситуацији изградње пореског система који би давао издашне приходе и 
остваривао толерантне ефекте на привредни и друштвени живот. На-
жалост, досадашњи резултати у правној регулативи у Републици Србији 
су сувише скромни. Предстоји озбиљан посао преиспитивања целокуп-
ног пореског система и отклањања негативних решења, од којих су нека 
анализирана у овом раду.

Zoran ISAILOVIĆ, Ph.D
Professor at the Faculty of Law, University of Priština

TAX SYSTEM IN THE CONDITIONS OF CRISIS

Summary

As in other modern countries in the conditions of economic crisis, also 
in Serbia tax system becomes the center of attention of professional and general 
public. Basic reason for this is an immanent need of the country for the funds, 
which, taking all into consideration, can be primarily ensured through taxes. In 
this respect, in the author’s opinion, the main problem is that the competent tax 
administration has not a clear vision of the possibility of designing tax system 
which would produce satisfactory results.
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For this reason, in the author’s opinion, during designing of tax norms 
in Serbia, in extraordinary economic conditions, it is needed to adhere to 
the following principles: Non-performing of radical changes in taxation and 
checking of currently applied regulations and introduction of more adequate 
ones; principled avoiding of excessive taxation and supple choice of tax type that 
would optimally suit to the realization of the set economic and social goals. In 
the author’s opinion, by the introduction of a new extraordinary tax, so called 
solidarity tax, the set goals would not be reached but it would excessively burden 
the incomes of the more productive and more creative taxpayers.

Key words: tax system, scheduled tax, income tax, tax on wages, progressive 
taxation, synthetic tax.
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ФИСКАЛНИ СТИМУЛАНСИ ЗА OПОРАВАК
ПРИВРЕДЕ У САВЛАЂИВАЊУ СВЕТСКЕ

ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ

Резиме

Светска финансијска криза има тенденцију да постане систем-
ска, те је интервенција државе била неизбежна. Благовременом интер-
венцијом са свеобухватним и кредибилним планом може се избећи сис-
темска криза, минимизирати нежељени ефекти и ограничити укупни 
губици. Мада фискални трошкови интервенције могу да буду велики, 
трошкови евентуалног колапса финансијског система су далеко већи. 
Врста стратегије која се примењује чини разлике у фискалним и другим 
трошковима кризе. Фискална политика као одговор на кризу мора да 
обухватити краткорочне ризике макроекономске стабилности и дуго-
рочно фискално одржање. Такође, неопходно је да се одреди начин којим 
се штите изложени сегменти друштва и предузму дугорочне инвести-
ције које подржавају економски раст и хумани развој. Државе би морале 
јасно да идентификују елементе које штите кроз улагања средстава, 
попут социјалних расхода, кључних инфраструктурних пројеката и 
покретања реформи важних за дугорочни раст.

Кључне речи: финансијска криза, државна интервенција, фискални 
стимуланси, докапитализација, гаранције, порези, инф-
раструктурне инвестиције, образовање, конкуренција, 
климатске промене.
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Мада се амерички колапс стамбене изградње наводи као главни 
узрок кризе, финансијски систем САД био је рањив услед комликова-
ности и високе задужености уз експанзивну монетарну политику са нис-
ким каматним стопама које су подстицале задуживање. Тиме је охраб-
рено кредитирање и генерално „хипертрофија финансијског сектора“.1 
Висок степен финансијске иновације у САД учинио је земљу центром 
финансијске кризе стварајући екстремно задужен финансијски систем. 
Финансијски инструменти постали су сложенији јер се ради о струк-
турним кредитним производима и дериватним потраживањима, попут 
хартија од вредности (ХоВ) базираних на хипотеци (mortgage backed 
security), унапред утврђеним кредитним своповима (Credit Default Swaps 
– CDS) и колетералним обавезама дугa (Collateralised Debt Obligations 
– CDO), а брзина размене ових финансијских иновација и њихових про-
мена се мултипликовала. Сви ти финансијски инструменти првобитно 
су били засновани на издатим ХоВ или датим кредитима покривеним 
имовином. Структурни финансијски производи, софистицирани фи-
нансијски деривати и висок степен сложене и нејасне секјуритизације 
повећали су обим у укупној задужености САД. Добит је била претерана 
услед раста кредита и огромне задужености, што је коначно и довело до 
инсолвентности и панике када су цене непокретности престале да расту 
и модел заснован на рефинансирању сломљен 2006-2007. године. При-
вредни просперитет преокренуо се у крах у лето 2007, са контракцијом 
кредита, који се рапидно проширио и на остатак света.

Тешкоће у отплати огромног броја субпримарних (другоразред-
них) хипотекарних кредита проузроковале су неликвидност финансијс-
ког сектора САД у лето 2007. године, што је изазвало недостатак готовог 
новца и колапс инвестиција на финансијском тржишту. Настао је оштар 
пад берзанских индекса и нагли скок међубанкарских каматних стопа 
као реакција на драстично умањено поверење међу финансијским инс-
титуцијама. Реакција Америчке управе федералних резерви (FED) била 
је убацивање ликвидних средстава у настојању да се ублажи неповољна 
клима на финансијским тржиштима. Финансијска криза у САД достигла 
је светске размере делујући на успоравање финансијских токова, пого-
тово на смањење и тешкоће у добијању кредита не само за компаније и 
појединце, већ и за финансијске институције, чиме је доведено у питање 
функционисање финансијског система. Криза ликвидности довела је до 
банкротства једног броја великих финансијских институција, претећи 
да њиховим урушавањем повуче за собом и америчку привреду. Под те-
ретом дугова нашле су се велике брокерске куће, инвестиционе банке и 

1 Видети: Gert Wehinger, Lessons from the Financial Market Turmoil: Challenges ahead for 
the Financial Industry and Policy Makers, OECD, 2008.
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осигуравајуће компаније, присутне у целом свету тако да би њихов крах 
имао глобалне последице.

Регулатива у погледу структуре капитала банака, процене ризика 
и финансијских деривата била је недовољна и неефективна. Пошто је 
финансијска имовина постајала сложенија и вреднија, инвеститори су 
се реосигуравали а агенције за процену вредности финансијске имови-
не и банчини регулатори, који су се на њих ослањали, прихватали су 
као валидне теоретске математичке моделе који су приказивали ризи-
ке мањим од стварних у пракси.2 Услед финансијске либерализације и 
слабости у процени ризика банака на финансијском тржишту избио је 
проблем у наплати стамбене хипотеке. Зато су дерегулација финансијс-
ких тржишта и банкарског система и експанзивна монетарна полити-
ка са ниским каматним стопама означени као основни узрок актуелне 
светске финансијске кризе.3 Владе многих држава, а поготово САД, 
потцењивале су јачину кризе када је почела.

Многе државе и финансијске институције у свету, укључујући и 
велике европске банке, су ради стицања добрих зарада, улагале новац у 
ризично америчко хипотекарно тржиште.4 Завладало је неповерење на 
европским тржиштима новца, подстакнуто падањем цена непокретнос-
ти, што је узроковало неликвидност. Најпре су погођене банке у Вели-
кој Британији, Шпанији и Ирској, због хипотекарних зајмова и потро-
шачких кредита. Највеће европске банке биле су принуђене да отпишу 
новчане износе у милијардама, због немогућности наплате одобрених 
хипотекарних кредита (Commerzbank, HBOS, Royal bank of Scotland). 
Кредитни шок се пренео и у сектор реалне економије.

У таквом амбијенту Европска централна банка (ЕЦБ), FED, Банка 
Енглеске (Bank of England), швајцарска национална банка, Банка Јапана, 
индијска национална банка, и друге централне банке у свету емитовале 
су стотине милијарди новца. Такође, у октобру 2008. године FED, ЕЦБ, 
Банка Енглеске, централне банке Канаде и Шведске, координирано су 
смањиле референтне каматне стопе.5 Несташица на тржишта новца 

2 George Soros, „Th e worst market crisis in 60 years“, Th e Financial Times, January 22, 
2008, доступно на: http://www.ft .com/cms/s/0/1a7af090-c956-11dc-9807-000077b07658.
html; Floyd Norris, „News Analysis: Another Crisis, Another Guarantee“, Th e New York 
Times, November 24, 2008, стр. B1.

3 „Crisis Marks Tectonic Shift  in Financial Markets“, IMF Survey Magazine, September 25, 
2008; „Rescue Plan Stirs Calls for Deeper Regulation“, Th e Wall Street Journal, January 
15, 2009, стр. A1.

4 „From crisis to recovery: the tools for the job“, European Economy News, European 
Commission, Economic and Financial Aff airs, No 12, January 2009, Brussels, стр. 5.

5 Медијске агенције: New York Times, Financial Times, Guardian, La Tribune, Les Echos.
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на кратак рок створила је проблеме у финансирању банака, а њихова 
међународна изложеност проширила је канале контаминације и додат-
но умањила поверење међу финансијским институцијама.

Реакције ЕЦБ у првој половини 2008. године у виду убацивања 
ликвидних средстава операцијама на отвореном тржишту, само су одла-
гале кризу, те да је један број банака од почетка кризе и успевао да функ-
ционише користећи само подршку ЕЦБ. Помоћ националних влада кроз 
убризгавање капитала у поједине банке била је усмерена не само на ја-
чање солвентности банака већ и на подизање општег нивоа поверења.

Од почетка 2008. готово да не постоји берза у свету где није забе-
лежен пад берзанских индекса. Ниједна државна мера и гаранција није 
допринела да се криза отклони. Ове мере су подржавале запосленост и 
очување дохотка у првој години кризе. Нажалост, интензитет финансијс-
ких турбуленција су ишле у правцу погоршања економских показатеља.

Период непосредно пре почетка турбуленција на светским фи-
нансијским тржиштима обележен је експанзијом светске економије. 
Светска економија је, након потреса у 2001. години, ушла у период про-
сперитета. Велики број развијених привреда, као и привреда у развоју, 
остваривао је високе стопе економског раста уз ниске стопе инфлације. 
Растуће вредности имовине пружале су сигурност, док је убрзавање 
међународних интеграција омогућило лакши проток капитала и њего-
ву доступност великом броју земаља у развоју. Појава нових тржишта 
са снажним развојним потенцијалом и високом домаћом тражњом, по 
основу наглог раста дохотка, отворила је пут инвестицијама са вишом 
стопом приноса. Стање америчке економије било је слично стању на 
светском нивоу. Висока ликвидност и лака доступност средстава омо-
гућили су инвестирање у ризичније активности. Садашња криза наста-
ла у САД, услед процеса глобализације и повезаности привреда постала 
је светска, јер је америчка привреда највећа у свету. Нема сумње да је у 
питању највећа криза од давне 1929. године, која ће оставити последице 
по савремени светски финансијски и економски систем.

Успоравање привредне активности у комбинацији са тежим 
међународним условима, губицима у дохотку, захватило је све државе. 
Смањење привредног раста на глобалном нивоу последица је смањене 
тражње и успоравања кредитне функције банака.6 Међутим, основни 
покретачи брзине ширења кризе су на известан начин заустављени.

Успоравање глобалног економског раста започето на лето 2007. 
године, настављено је и у 2008. и продужено у 2009.7 Будући да је ус-

6 Klaus Schmidt-Hebbel, „Managing the global fi nancial crisis and economic downturn“, 
OECD Observer, No 270, Paris, December 2008.

7 „Beyond the crisis“, OECD Observer, No 270/271, December 2008-January 2009.
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поравање изражено u свим земљама, предвиђа се да ће глобални еко-
номски раст у 2009. бити нижи од предвиђеног тако да се наговештаји 
опоравка очекују тек у 2010. години.

I Докапитализација банака, гаранције и осигурани
депозити

Тржишни систем је у кризи а владе у решавању те кризе имају доми-
нантну улогу. Фискалне мере су круцијалне у заштити привреде од слома 
и кључне су за стимулисање привредних активности. Истовремено, оне 
подразумевају фискални терет услед значајног пораста буџетског дефи-
цита и јавног дуга. Јака и снажна политика у многим земљама успешно је 
ограничила панику и повратила ликвидност, али је било потребно да фи-
нансијске институције функционишу са мањим задужењем и да исправе 
њихове билансне недостатке услед непокривених извора средстава. Ра-
зумевање узрока је предуслов ефективних мера, јер ће се криза ове врсте 
поново вратити уколико нису отклоњени извори кризе.

Планови опоравка земаља у савлађивању кризе финансирају се на 
разне начине. Најчешће је то на рачун повећања јавног дуга, издавањем 
државних ХоВ са фиксним приносом, које су на цени захваљујући си-
гурности коју носе, или узимањем зајма од међународних монетарних 
организација, или на име повећања буџетског дефицита.

Једна од првих мера била је повећање износа осигураних депо-
зита ради превенције од повлачења депозита и опште несигурности у 
ликвидност банака. Ову меру су предузеле готово све земље у свету јер 
је повећање износа осигураних депозита важно за пословање банака.8 
Да би ограничиле штетно деловање глобалне финансијске кризе FED, 
ЕЦБ, Банка Енглеске, централне банке Швајцарске, Норвешке, Шведс-
ке, Канаде, Јапана, Кине, Новог Зеланда, Аустралије, Саудијске Арабије, 
Тајвана и др. смањиле су референтну каматну стопу, а владе држава 
обезбедиле су гаранције за међубанкарске трансакције, дугорочне фи-
нансијске инструменте и откуп проблематичне имовине банака. Висок 
дефицит и јавни дуг били су цена откупа проблематичне имовине.

Да би решиле проблем немогућности налажења капитала потреб-
ног за санирање губитака финансијских институција и избегле потпуни 
колапс банкарског система, владе широм света су реаговале мерама до-
капитализације финансијских институција, тј. директним укључивањем 
државног капитала или давањем зајма најугроженијим институцијама 

8 Deposit Insurance around the World: A Comprehensive Database, World Bank, 
Washington, 2008; Sebastian Schich, „Financial Turbulence: Some Lessons Regarding 
Deposit Insurance“, Financial Market Trends, No. 94, Vol. 2008/1.
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или куповином проблематичне имовине. У САД је извршена куповина 
проблематичне имовине, нарочито ХоВ које су покривене хипотеком. 
План за излазак из финансијске кризе базиран је на чишћењу банака од 
непокривене активе откупом њихових ХоВ што банкама пружа сигур-
ност да и даље позајмљују новац компанијама и грађанима.9 Влада је 
одлучила да држи вредносне папире док се тржиште не опорави, а онда 
би их продала и на тај начин повратила део новца пореских обвезника.

У неким земљама докапитализација финансијских институција 
подразумевала је национализацију банака (Велика Британијa, Немачка, 
Аустрија, Италија, Холандија, Исланд, Швајцарска, Финска, Шведска).10 

Криза је створила импулс за веће државно власништво. Државно влас-
ништво у финансијском сектору било је нужно прихватити пошто су ве-
лики државни зајмови и интервенција мање зло од банкротства банака. 
То је покушај да се ојача основни капитал неопходан за кредитну фун-
кцију банака, јер без кредитне подршке привреди нема континуитета у 
пословању, радних места, зарада, а ни пореских прихода у буџету:11

– Аустрија – влада је обезбедила 85 млрд евра за гаранције и 15 
млрд евра за помоћ банкама и за повећање износа осигураних 
депозита;

– Велика Британије – влада је уложила 37 млрд фунти за дока-
питализацију три велике банке (Royal Bank of Scotland, HBOS, 
Lloyds TSB), тако да је држава постала већински власник;

9 Закон је изгласан 29. септембра 2008: Th e Emergency Economic Stabilization Act of 
2008, H.R. 3997, House Committee on Financial Services, September 30, 2008. Видети: 
Andrew Clark, „Paulson abandons plans to buy up America’s toxic mortgage assets“, Th e 
Guardian, November 13, 2008, доступно на: http://www.guardian.co.uk/business/2008/
nov/13/harry-paulson-banking-rescue-mortgage, retrieved on 15 November 2008; David 
Lawder, „U. S. backs away from plan to buy bad assets“, Reuters, November 12, 2008, 
доступно на: http://www.reuters.com/article/ousiv/idUSTRE4AB7P820081112, retrieved 
on 15 November 2008.

10 „Rescue plan for UK banks unveiled“, BBC News, 8 October 2008, доступно на: http://
news.bbc.co.uk/2/hi/business/7658277.stm, 24.2.2009; „Rescue Package Approved“, German 
Cabinet Agrees on Conditions for Bank Bailouts, 10/20/2008, доступно на: http://www.
spiegel.de/international/business/0,1518,585156,00.html, 28.1.2009; „Summary of the 
Austrian Rescue Plan to Stabilise the Financial Markets“, Govt_Rescue_Plan_Austria_19_
Nov.pdf, Internet, http://www.dlapiper.com/structure, 24.2.2009; „Italy, Stagnating economic 
activity and further competitiveness losses“, Member States, Italy, Economic Forecast, 
Autumn 2008, European Commission Directorate-General for Economic and Financial 
Aff airs, Internet, http://ec.europa.eu/economy_fi nance/publications/publication13290_en.pdf, 
22.2.2009: и др.

11 „Rescue packages: what governments have off ered, Following are the latest measures taken 
by governments to limit damage from the global fi nancial crisis“, Telegraph, доступно 
на: http://www.telegraph.co.uk/fi nance/3229434/Rescue-packages-what-governments-have-
off ered-fi nancial-crisis.html. 
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– Француска – влада је обезбедила 320 млрд евра за кредитне га-
ранције банкама и 40 млрд за докапитализацију банака;

– Немачка – план опоравка износи 400 млрд евра за банкарске 
гаранције и 100 млрд евра за докапитализацију банака;

– Исланд – влада је преузела три велике банке (Kaupthing, 
Landsbanki, Glitnir) да би спасила домаћи банкарски систем;

– Италија – влада је обезбедила гаранције за зајмове компанија у 
кризи и 20 млрд евра за подршку банкама;

– Холандија – влада је уложила 10 млрд евра у највећу банку ING. 
Заједно са 16,8 млрд евра за делимичну национализацију Фор-
тис банке, Холандија је у 2008. години потрошила 5 процената 
од БДП за помоћ банкама;

– Норвешка – влада је предузела мере за подршку банкарског 
система које укључују план од 350 млрд круна у емитовање 
државних обвезница;

– Португалија – влада је обезбедила 20 млрд евра за банкарске 
гаранције;

– Русија – план опоравка финансијског сектора у 2008. години 
износио је 210 млрд USD. Велики део је утрошен за спасавање 
банке ВЕБ, и две државне банке Сбербанк и ВТБ;

– Јужна Кореја – план опоравка укључује 130 млрд USD за бан-
карске гаранција и докапитализацију финансијских институ-
ција;

– Шпанија – влада је пружила банкарске гаранције у износу од 
100 млрд евра са роком доспећа од пет година;

– Шведска – план опоравка финансијског сектора обухвата 1,5 
трилиона круна на име гаранција банкама и докапитализације;

– Швајцарска – влада је обезбедила помоћ од 6 млрд швајцарских 
франака за највећу швајцарску банку UBS у замену за 9,3 про-
цента учешћа у власништву;

– Уједињени Арапски Емирати – влада је интервенисала са 25 
млрд дирхама за докапитализацију банака, што је део плана од 
70 млрд дирхама за помоћ банкарском сектору.

Институције којима је пружена помоћ суочене су са условима који 
варирају од земље до земље. У Немачкој влада је интервенисала као ак-
ционар у банкама да би их заштитила од колапса и оспособила да одр-
же ниво кредитних давања. Помоћ владиног пакета за финансијску ста-
билизацију користиле су велике банке (Hypo Real Estate, Commerzbank, 
Landesbanken, BayernLB, Deutsche Bank CEO, IKB, Sachsen LB). Немачка 
влада је помогла и холандску највећу финансијску компанију ING – тако 
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да је са капиталом од 10 млрд евра преузела акције са више од 20 про-
цента учешћа.12 Берлин је везао помоћ коју пружа банкама бројним ус-
ловима дефинисаним као пропис. Држава је преузела проверу биланса 
и политике пословања и има право да редуцира рискантне активности. 
Било која дивиденда плаћена банци мора се уплатити у план опоравка. 
Један од услова јесте и одлука о ограничењу зарада топ манаџмента до 
500.000 евра годишње.

Немачке јавне финансије оптерећене су средствима плана опорав-
ка проблематичних банака и имаће утицаја на висину јавног дуга. За 
сада је одложена реализација смањења учешћа јавног дуга у БДП са 65% 
у 2007. години на 62% до 2010. године. Финансијска криза ће се свакако 
одразити и на губитке буџета од пореза, нарочито прихода од пореза на 
доходак.13

II Остали фискални стимуланси

Приоритет у плановима опоравка већине земаља у свету је стиму-
лисање економског опоравка. Фискална политика може да стимулише 
привредне активности уз свеобухватан план стабилизације финансијс-
ког система и обнављање нормалних токова кредита.

Планови опоравка или пакети мера за излазак из кризе обухватају 
све димензије кризе, укључујући међубанкарске кредите и гаранције и 
докапитализацију банака како би се спречио банкрот и даље ширење 
кризе.14 Планови опоравка процењују се за сваку земљу посебно у за-
висности од могућности које пружа постојећи буџетски маневар. Сис-
тематски планови спашавања и опоравка од финансијске кризе говоре 
о томе колико је широк буџетски простор за маневар.15 Крајњи циљ је 
заштита од економског погоршања услова за развој, стварање услова за 
привредни раст и да се криза поново не врати.

12 „Rescue Package Approved“, German Cabinet Agrees on Conditions for Bank Bailouts, 
10/20/2008, доступно на: http://www.spiegel.de/international/business/0,1518,585156,00.
html, 28.01.2009.

13 „Germany, Global downturn taking its toll“, Member States, Germany, Economic Forecast, 
Th e European Commission, Autumn 2008; Carsten Eppendorfer and Karolina Leib, 
„Germany: revisiting the budget rule“, ECFIN COUNTRY FOCUS, Economic analysis 
from the European Commission’s Directorate-General for Economic and Financial Aff air, 
Volume 5, Issue 12, 28.11.2008, Brussels.

14 Raf Casert, „EU approves bank rescue packages“, By Associated Press Writer, 
BRUSSELS, Belgium (AP), December 23, 2008, доступно на: http://www.wtopnews.
com/?nid=111&sid=1508174, 28.1.2009.

15 Angel Gurría, „From the fi nancial crisis to the economic downturn, Restoring growth is 
a key challenge“, OECD Observer, No 269, October 2008.
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Као инструмент стимулације привредних активности и запошља-
вања користи се инфраструктурно инвестирање, које повећава понуду 
и тражњу. Те инвестиције трају дужи период и означавају сигуран пут 
ка опоравку привреде. Развој инфраструктуре предуслов је привредног 
развоја, а заједно са инвестирањем у образовање и технологију пома-
же запосленост и економски раст. План опоравка свакако не би тре-
бало да представља краткорочни опоравак, већ да обухвата дугорочне 
социјално-економске циљеве и заштиту животне средине. На пример, 
мере обухваћене планом опоравка ЕУ истичу финансијску подршку за 
незапослене и сиромашна домаћинства, инвестирање у инфраструктур-
не пројекте, у истраживања и енергетику. Овим планом државе чланице 
су се обавезале да ће инвестирати у истраживања, предузетништво и 
образовање, промовисати гринфилд инвестиције, заштиту запослених, 
развој пословања, поготово малих и средњих предузећа, одржање и ја-
чање конкурентности.16

Затим ту су и друге мере које директно утичу на повећање понуде 
преко повећања тражње: смањење пореза; потицање извоза, развоја ма-
лих и средњих подузећа, давање ограничених кредита; социјалне мере у 
виду накнада за незапослене, трансфераних плаћања сиромашним по-
родицама. На пример, Велика Британија привремено је смањила стопу 
ПДВ са 17,5 на 15% за период од 13 месеци, почевши од 1.12.2008.17 Као 
део антикризних мера Чешка је, да би охрабрила инвеститоре, изменила 
прописе у погледу давања инвестиционих олакшица. Да би се помогло 
одржању запослености у Мађарској је обезбеђена помоћ за 2.300 малих 
и средњих предузећа извозно оријентисаних и снижени су доприноси 
за социјално осигурање. Финска и Шведска су привремено смањиле по-
рез на доходак у 2009. години.

16 Raf Casert, „EU approves bank rescue packages“, By Associated Press Writer, 
BRUSSELS, Belgium (AP), December 23, 2008, доступно на: http://www.wtopnews.
com/?nid=111&sid=1508174, 28.1.2009.

17 „Secondary Sources: Bank of America, Tax Cuts and Stimulus“, Financial Times, January 
16, 2009; Ben Russell, „VAT: Conservatives will vote against rate cut“, доступно на: 
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/vat-conservatives-will-vote-against-rate-
cut-1033724.html, 25.2.2009; „Czech government to provide incentives for technological 
centres“, 27 January 2009, доступно на: http://www.kinstellar.com/knowledge/article/view/
czech-government-to-provide-incentives-for-technological-centres/406/, 22.2.2009; „Docu-
ment Actions, Hungary presents 5.4-billion-euro rescue plan for companies“, 13 
November 2008, BUDAPEST CET, 2008 EUbusiness Ltd., доступно на: http://www.
eubusiness.com/news-eu/1226588521.38/22.02.2009; „Finland presents 54-billion-euro 
bank rescue package“, 20 October 2008, Internet, http://www.eubusiness.com/news-eu/
1224510422.12/22.02.2009; „Swedish parliament passes EUR 152 bn bank rescue plan“, 
29 October 2008, доступно на: http://www.eubusiness.com/news-eu/1225285322.99/22.
01.2009.
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Немачка влада је обезбедила значајне фискалне стимулансе за 
привреду, мада те мере утичу на повећање буџетског дефицита. Оче-
кује се да ће се тиме помоћи брзини опоравка а да ће дефицит бити 
привременог карактера. Ове мере би требало да повећају тражњу и 
производњу: смањење доприноса за социјално осигурање чиме би се 
редуцирали трошкови рада и повећала приватна потрошња; повећање 
социјалних додатака за сиромашне породице; јавне инвестиције у инф-
раструктуру; подстицаји приватних инвестиција и повећање кредита за 
мала и средња предузећа.

Аустријски план опоравка финансијског тржишта у циљу обуз-
давања кризе обухватио је следеће фискалне стимулансе: подстицање 
инвестирања; промовисање стратегије међународног пословања; про-
мовисање истраживања и развоја одобравањем зајма за истраживање 
и технолошке пројекте; подстицање мера за заштиту животне средине; 
предузимање инфраструктуралних радова.18

ЕУ је помогла план опоравка ваздухопловне компаније Alitalia 
са две милијарде евра. Конзорцијум инвеститора и италијанска влада 
уложили су још милијарду евра у нову компанију која је мерџер про-
фитабилног дела старе компаније Alitalia и главног домаћег ривала Air 
One. Италијанска федерација синдиката потписале је споразум како би 
се Alitalia спасила од банкрота, а конзорцијум инвеститора се сагласио о 
задржавању 1.000 више запослених на платном списку. Према споразу-
му, 3.200 радника који су изгубили посао примаће 80% од њихових зара-
да у следећих седам година. Alitalia је дуго била у беспомоћном стању и 
представљала је проблем европског цивилног ваздухопловства, одржа-
вана субвенцијама. Од 1999. године када је ова компанија последњи пут 
остварила профит, користила је око три милијарде евра јавних субвен-
ција, не рачунајући дуг од 1,2 млрд евра и специјални зајам од 300 ми-
лиона евра обезбеђен на захтев премијера Владе Силвија Берлусконија 
након његове победе на изборима.19

План фискалних стимуланса у САД укључује финансијску подршку 
банкама и другим финансијским институцијама, аутомобилској индуст-
рији и другим секторима који несумњиво утичу на привредни развој и 
запосленост. Због масовног отпуштања радника у октобру 2008. године 

18 „Summary оf тhe Austrian Rescue Plan тo Stabilise тhe Financial Markets“, Govt_Res-
cue_Plan_Austria_19_Nov.pdf., доступно на: http://www.dlapiper.com/structure, 24.2. 
2009; Simon Th iel and Matthias Wabl, „European Union Approves Austrian Bank-Aid 
Package“, Bloomberg, Dec. 9, 2008, доступно на: http://www.europa.eu, December 9, 
2008; http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601100&sid=a7UIqD1iuRA8&refer=
germany, 24.2.2009.

19 Angus Foote, „Italy’s bank rescue package: news from around Europe“, 09 October 2008, 
доступно на: http://www.citywire.co.uk/selector/-/news/newspaper-summaries/content.
aspx?ID=317031, 22.2.2009.
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одобрен је кредит са ниском каматном стопом за помоћ тзв. „великој трој-
ци“ произвођачима аутомобила (General Motors, Ford, Chrysler), у износу од 
25 млрд USD да би решили проблеме ликвидности и преуредили фабрике 
како би одговорили новим стандардима потрошње горива до 2020.20 Ау-
томобилска индустрија користиће овај кредит да установи нову опрему и 
уређаје за производњу возила напредне технологије која би била одгова-
рајућа у погледу стандарда загађивања. Такође, део тих средстава одвојен је 
и за кредитирање потенцијалних купаца путем специјалних финансијских 
институција. Други важан аспект финансијске подршке је пут ка пронала-
жењу енергетски ефикасних технологија. Уз финансијску подршку ауто-
мобилској индустрији предстоји реорганизација као први корак опоравка, 
јер глобално загревање и емисија угљендиоксида изазивају забринутост у 
погледу стандарда потрошње горива и еколошке заштите.

У плановима опоравка мере за обнављање економског раста су 
есенцијалне с тим што подразумевају и улагање у побољшање обра-
зовних и стручних квалитета радно способног становништва, и стално 
спровођење реформи у смеру прилагођавања променама које настају 
услед повећања глобализације и технолошког напретка. То захтева свес-
трану стратегију одржавања отвореног тржишта и јачања конкурент-
ности. Важан правац усмеравања средстава опоравка, да обавезно обух-
вати улагање у истраживања, предузетништво и инвестиције у људске 
ресурсе како би се створили услови за одржив економски раст. Али, не 
могу се запоставити и други изазови, као што су решавање проблема 
ублажавања климатских промена. Зато мере које владе земаља предузи-
мају како би утицали на ублажавање ефеката светске економске кризе 
имају историјски карактер. Раст је могућ уколико друштво креира ин-
ституције и политику који ће подстицати промене, прерасподелу, ин-
вестиције и образовање. У дугорочној перспективи је фокусирање на 
условима за прихватљив економски раст. Одлагање рада на решавању и 
предвиђању дугорочних питања био би луксуз.

Бројне заједничке поуке текуће кризе су поуке истраживања про-
шлих финансијских криза. Нарочито су значајна разумевања подстицаја 
и програма прилагођавања, али и тачност информација о томе шта се 
дешава, ефектима мера и како се криза развија.21 Подједнако је важно 

20 Ал Гор је 2007. године у својој књизи „Неугодна истина“ критиковао „велику трој-
ку“ истичући да продају велике и неефикасна возила која троше много горива 
чак и поред тог што их све мање људи купује, у: Al Gore, An Inconvenient Truth, 
Rodale, 2007; „Zero percent fi nancing? Automakers get $25 billion car loan from Uncle 
Sam“, Reuters, October 2008, доступно на: http://www.fi nancialweek.com/apps/pbcs.dll/
article?AID=/20081001/REG/810019995/1036, 2.2.2009.

21 Lessons from World Bank Research on Financial Crises, Development Research Grou, 
Policy Research Working Paper 4779, Development Research Group, Th e World Bank, 
November 2008.
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да се мере предузимају на начин да се могу повући када се финансијска 
тржишта нормализују пошто је тржишни систем завистан од слободних 
токова кредита и да се државна интервенција замени тржишним меха-
низмом и деловањем приватног капитала.

III Закључак

Фискална политика је у текућој светској финансијској кризи фоку-
сирана на избегавање дубоке депресије. Политички фактор је одлучујући 
имајући у виду да је благовремен одговор на кризу изузетно важан тако 
да државна интервенција мора да буде брза и снажна. Зато савлађивање 
кризе захтева политику без одлагања и циљан одговор са довољним из-
носом средстава којим се може утицати на дубину и трајање кризе.22 
У тој ситуацији једино фискална политика је делотворна јер фискални 
систем може да обезбеди изворе потребне за раст инвестиција и струк-
турну трансформацију, што је есенцијално за опоравак привреде и ства-
рање услова за дугорочни раст. У савлађивању кризе битно је која врс-
та прилагођавања доминира, који сегменти друштва се штите и који се 
фискални стимуланси користе како би се постигли жељени ефекти. Зато 
врста стратегије одређује разлике у фискалним и другим трошковима 
кризе. Уколико се одлажу усаглашавања макроекономских неравноте-
жа, криза ће се поновити.

Благовременом интервенцијом државе са свеобухватним планом 
избегава се системска криза и минимизују ефекти којим се огранича-
вају губици. Распрострањена подршка финансијским институцијама да 
би се избегла системска криза иде у прилог чињеници да се пружањем 
гаранција, обезбеђењем ликвидности и докапитализацијом финансијс-
ких институција брани ширење кризе у већем обиму. Криза се лакше 
превазилази уколико се врши инвестирање у инфраструктуру и хумани 
развој да би се минимизирали дугорочни трошкови кризе и смањила 
незапосленост.

22 Weathering the Storm: Economic Policy Responses to the Financial Crisis, Th e World 
Bank, November 2008.
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FISCAL STIMULI FOR ECONOMIC RECOVERY IN 
DEALING WITH THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS

Summary

Because global fi nancial crises tend to be systemic, government interven-
tion is unavoidable. Early intervention with a comprehensive and credible plan 
in the current global fi nancial crisis can avoid a systemic crisis, minimize ad-
verse eff ects and limit overall losses. Th ough the fi scal cost of interventions can 
be quite large, and with corresponding political costs, the cost of an eventual 
collapse of the fi nancial system is even larger. Th e types of strategies followed 
can make a large diff erence to the fi scal and other costs of a crisis. Th e fi scal 
policy response must address both short-term risks to macroeconomic stability 
and long-term fi scal sustainability. And it also needs to be formulated in a way 
that protects the vulnerable segments of society and longer term investments 
that sustain economic growth and human development. Countries should clear-
ly identify the elements of spending that they wish to protect, such as core social 
spending, key infrastructure projects and reform initiatives that are important 
for long term growth.

Key words: fi nancial crises, government intervention, fi scal stimulus, 
recapitalisation, guarantees, taxes, infrastructure investment, 
competition, education, climate change.
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КОРПОРАТИВНО ПОРЕСКО ПЛАНИРАЊЕ У
САВРЕМЕНИМ ИНТЕГРАЦИОНИМ УСЛОВИМА 

(ОПШТИ ОСВРТ)

Резиме

Аутор у раду, са општег становишта, разматра могућности кор-
поративног пореског планирања у светлу савремених пореских трендо-
ва. У том контексту не сагледавају се уобичајени механизми међународ-
ног пореског планирања већ само околности у којима се оно данас одвија. 
Погодности коришћења повољнијих пореских режима, у највећој мери, 
доступне су мултинационалним компанијама односно власницима круп-
ног капитала, који и подстичу пореску конкуренцију. С друге стране, 
њихове резидентне државе не прихватају такве активности пореског 
планирања и захтевају веће усклађивање националних пореских систе-
ма. Пореска хармонизација versus пореска конкуренција – питање је сада 
и за креаторе националних пореских политика али и за инвеститоре?

Кључне речи: пореско планирање, пореска хармонизација, пореска кон-
куренција.

I Уводна разматрања

Пословање привредних друштава кроз обављање разноврсних и 
бројних економско-финансијских активности попримило је глобалне 
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размере у савременим државама. Очигледно је да свет никада раније 
није био тако економски повезан захваљујући, пре свега, обављању де-
латности применом савремене информационо-комуникационе техноло-
гије и постепеном укидању препрека везаним за разлике у националним 
правним, административним и фискалним препрекама.

Токови одлива и прилива капитала „премрежили“ су међународно 
тржиште у „лову за профит“1 уз ниске трошкове привређивања. Моћ-
не мултинационалне компаније и други снажни финансијски субјекти, 
као главни играчи на светском тржишту, својим доминантним утицајем 
стварају одређена правила понашања, која намећу свим осталим учес-
ницима који се укључују у тржишну утакмицу у прекограничним транс-
акцијама. Ова нова тржишна правила формулишу се и предлажу преко 
међународних финансијских организација, као што су ММФ, Светска 
банка, ОЕЦД, Светска трговинска организација, УН.

Посматрано са становишта опорезивања, компаније су данас су-
очене у међународном пословању са два међусобно супротстављена 
процеса – пореском хармонизацијом versus пореском конкуренцијом. 
Пореска хармонизација означава исти или сличан ниво опорезивања, 
без обзира где се послује. Пореска конкуренција значи могућност избо-
ра државе или територије пословања са најповољнијим пореским трош-
ковима.

Основни принцип савремених тржишних привреда оличен у сло-
бодној, здравој конкуренцији требало би да нађе своју примену и у сфе-
ри опорезивања. Међутим, у пореској пракси која се обликује под ути-
цајем наведених моћних економско-финансијских субјеката не гледа се 
позитивно на узајамну утакмицу националних пореских система. Држа-
вама са повољнијим пореским режимима се у ствари не признаје право 
коришћења пореских система ради остваривања националних економ-
ских интереса, превасходно, у функцији привлачења страног капитала 
ради подстицања економског раста.

II Корпоративно пореско планирање у контексту
ограничавања националних пореских суверенитета

Либерална тржишна привреда подразумева, по дефиницији, сло-
бодан избор привредних субјеката шта, где и како ће производити или 
где ће инвестирати и штедети. Пословне одлуке могу, у већој или мањој 
мери, бити под утицајем деловања пореског фактора односно разликама 

1 Пол Кенеди, Припрема за двадесет први век, Службени лист СРЈ, Београд, 1997, 
стр. 71.



5–8/2009. Милева Анђелковић (стр. 273–283)

275

у величини националних пореских терета. То је, вероватно, некада до-
вољан подстицај да се пословне активности пребаце или капитал уложи 
у друге пореске јурисдикције са повољнијим пореским режимима у од-
носу на резиденту државу. Међутим, не треба губити из вида да опорези-
вање представља само један од фактора који опредељује инвестиционе и 
финансијске одлуке. На инвестиционо понашање утичу и бројни други 
фактори, као што су: политичко-правна сигурност; уређеност банкарс-
ког и правосудног система; довољност стручне радне снаге; саобраћајна 
инфраструктура; географски положај земље, ширина тржишта; и др.

Познато је да менаџери великих мултинационалних компанија и 
финансијских институција преферирају општу ниску стопу пореза на 
добит у односу на остале пореске подстицаје. У већини радова који се 
баве проблемима пореске конкуренције сматра се да ће њени ефекти 
довести појединачне земље у ситуацију у којој ће ниво пореза и јавних 
расхода бити испод нивоа који је оптималан за целокупну економију. 
То је изазвало бојазан о тзв. „трци до дна“ односно константном сни-
жавању стопа пореза на добит, чиме се означава привлачење страног 
капитала искључиво пореским механизмима. Теза о „трци до дна“ ус-
твари почива на претпоставци о високој мобилности капитала у међу-
народним финансијским токовима, али та покретљивост свакако има 
своје границе.

Један од основних захтева савремених пореских реформи започе-
тих током 80-их година двадесетог века односио се на снижавање гра-
ничних пореских стопа код пореза на доходак и пореза на добит. Раз-
вијене западне државе реализовале су у пракси поставке неокласичне 
теорије примењујући модел алокативно неутралне пореске политике, 
који су покушале да следе и економски слабије развијене државе. Тај 
порески тренд је наилазио на опште прихватање и одобравање научне, 
стручне и политичке јавности све до краја 90-их година прошлога века. 
Тада се још увек није говорило о штетном деловању снижавања порес-
ких стопа на профит и капитал. Тако је у државама чланицама ОЕЦД, 
непондерисана просечна корпоративна пореска стопа пала са 47% у 
1981. години на 40% у 1994. години и 27,6% у 2007. години.2 У међувре-
мену, у оквиру међународних финансијских организација, све снажније 
су се чули захтеви за координацијом и усаглашавањем националних по-
реских система. То би у првој фази водило ка пореској хармонизацији 
на нивоу регионалних економских интеграција, што је делимично и ос-
тварено у оквиру Европске уније.

2 Asa Johansson, Christopher Heady, Jens Arnold, Bert Brys, Laura Vartia, Tax and 
Economic Growth, Economic Department Working Paper No. 620, OECD, стр. 15.



ПОРЕСКО ПРАВО Право и привреда

276

Усклађивање националних пореских система односно пореска 
хармонизација може бити у интересу реализације заједничког (јединс-
твеног) тржишта, једне овакве регионалне економске интеграције, пре 
свега, у смислу олакшавања међуграничних трансакција и смањења 
трошкова опорезивања. Али, у суштини, овај порески процес означава 
добровољно лишавање држава чланица дела фискалног суверенитета на 
њиховим територијама. Очигледно је да је било лакше постићи консен-
зус у погледу међусобног уједначавања пореза на потрошњу, у значајној 
мери, за разлику од опорезивања капитала.

Са фискалног становишта посматрано, може се рећи да постоје 
два пута ка економској интеграцији.3 Један је пореска хармонизација 
односно постепено уклањање разлика у националним пореским струк-
турама и елементима, ради лакшег и бржег увећавања капитала у међу-
народним финансијским токовима. Други пут може да води истом ре-
зултату али спорије кроз тзв. тиху хармонизацију односно међусобан 
утицај пореских политика суседних држава путем ефекта угледања.4 
Пореска конкуренција, као израз националне пореске суверености, тре-
ба да определи сопствене пореске приоритете и обезбеди довољно сред-
става за јавну потрошњу. Овај процес, дугорочно посматрано, доводи 
до спонтаног усклађивања пореских система, јер саме државе налазе 
свој интерес у узајамном усклађивању пореских облика, без правног 
или политичког наметања.

Неспорно је да су порези један од инструмената за постизање кон-
курентности одређене земље у међународним економско-финансијским 
односима. У залагањима за слободну тржишну утакмицу у смислу ства-
рања универзалног „level playing fi eld“ за све учеснике, у значајној мери 
интегрисаним националним тржиштима, пореске различитости се са-
гледавају као препреке таквој глобалној политици.

За слабије развијене државе са недовољном домаћом акумулацијом 
и јефтиним ресурсима, управо пружање преференцијалног пореског 
режима, може бити главно средство економске политике у привлачењу 
страних инвестиција. Шта је штетно у „штетној“ пореској конкуренцији, 
ако ОЕЦД генерално промовише конкуренцију и тржишни развој, и за 
кога? Да ли то значи да слаби неолибералистички концепт вођења сав-
ремених економских политика? Ограничавање самосталног вођења по-
реских политика намеће се у име заштите наднационалних економских 
интереса, као што је то случај у ЕУ, чему служи и разликовање „фер“ и 

3 Видети шире: John Kay, Taxation Policy and Economic Integration, Taxation in the United 
States and Europe:Th eory and Practice, Anthonie Knoester (ed.), New York, St. Martin’s 
Press, стр. 156.

4 Hannes Winner, „Has Tax Competition Emerged in OECD Countries? Evidence from 
Panel Data“, International Tax and Public Finance, бр. 12/2005, стр. 668.
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„нефер“ пореске конкуренције. Међутим, свесно се пренебрегава чиње-
ница да би изједначавање пореских стопа између централних и пери-
ферних делова ЕУ било неефикасно јер ови региони имају различите 
економске структуре.

ОЕЦД је објављивањем Извештаја о штетној пореској пракси 
1998. године5 започео „хајку“ против земаља са повољнијим пореским 
режимима. Ова активност је нарочито била усмерена против тзв. по-
реских уточишта, која су углавном мале државе. Ради се, у суштини, 
о конфликту интереса земаља извозница и земаља увозница капитала 
на подручју опорезивања, односно сукобу права на опорезивање из-
међу земаља резидентства и земаља извора прихода. Иронија ове акције 
ОЕЦД се огледа у томе што су офшор државе под протекторатом најраз-
вијенијих земаља6 и што њихов фиктивни суверенитет прикрива фи-
нансијски криминал, који се преко њих одвија.7 С обзиром да им теш-
ко успева да непосредно ограниче фискални суверенитет националних 
држава онда прибегавају подстицању међусобне пореске сарадње кроз 
механизам размене пореских информација о приходима инвеститора у 
земљама извора.

Европски модел спречавања штетне пореске конкуренције ос-
мишљен је као један од елемената „пореског пакета“ у виду Законика о 
обављању пословања (Code of Conduct on Business Taxation).8 У сушти-
ни, овај документ је по својој природи пре политички споразум између 
држава чланица а не правно обавезујући инструмент. Закоником се 
препоручује државама да отклоне штетне пореске мере у националним 
пореским законодавствима и да се уздрже од увођења таквих мера које 
би могле неповољно да делују на тржишну конкуренцију на простору 
Уније.

Кодекс понашања за пословно опорезивање је усмерен на оне по-
реске мере које стварају или би могле стварати значајну неравномерну 

5 Видети: Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue, OECD, 1998.
6 Погледати: Overview of the OECD’s Work on International Tax Evasion (A note by the 

OECD Secretariat), 23 October 2008, стр. 11.
7 Како се наводи у литератури, упркос значајним токовима страних директних ин-

вестиција у пореске оазе, приход од пореза на добит у САД, Великој Британији и 
другим земљама извозницама капитала није се смањио, већ се стварно повећао, 
тако да изражене стрепње у погледу штетних ефеката пореских уточишта могу 
бити прилично претеране. Наведено према: Dhammika Dharmapala, „What problems 
and opportunities are created by tax havens?“, Oxford Review of Economic Policy, Vol. 24, 
Number 4, 2008, стр. 662.    

8 Порески пакет за спречавање штетне пореске конкуренције (A package to tackle 
harmful tax competition in the European Union, COM (97) 564 fi nal) садржи три еле-
мента:Директиву о опорезивању камата и ауторских накнада, Директиву о опоре-
зивању прихода од штедње и Кодекс о обављању пословања.
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локацију пословних активности унутар ЕУ. Под пореским мерама под-
разумевају се било који закони, правилници или чак административне 
процедуре које изазивају поремећаје у конкурентности привреда. Исто 
тако, под пословном активношћу сматрају се и све активности које се 
обављају унутар групе компанија. У суштини, његов примарни циљ јес-
те ограничење пореске конкуренције у форми пореских погодности за 
високо мобилне инвестиционе активности, укључујући стране директ-
не инвестиције.9

Кодекс, у свом параграфу А, тачно дефинише све пореске мере које 
својим деловањем стварају ефективно нижи ниво опорезивања, укљу-
чујући и неопорезивање, као и све оне нивое опорезивања коришћене 
у земљама чланицама ЕУ које се сматрају штетним за конкурентност 
привреде. Подручја која би приликом увођења пореских мера требало 
узети у обзир су (Code of Conduct Group, 2000):

– да ли су разне пореске мере (олакшице) усмерене само нерези-
дентима или се односе на трансакције произашле из пословања 
резидената са иностраним пословним субјектима;

– да ли пореске олакшице стварају „одбрамбени прстен“ око до-
маћег тржишта и на тај начин штите домаћу пореску основицу 
како би што више јавних прихода насталих опорезивањем ос-
тало у земљи;

– да ли су уведене пореске олакшице иако не постоји економска 
активност која би оправдала такве предузете мере и да ли је 
битна присутност економске активности у случају увођења та-
квих мера;

– да ли порески третман добитка (профита) унутар мултинацио-
налних компанија одступа од начела и правила утврђених уну-
тар ОЕЦД;

– да ли су предузете пореске мере и олакшице транспаренте и да 
ли се оне спроводе на транспарентан начин на административ-
ној основи.

Тренд пореске хармонизације намеће се као неопходан услов који 
треба да олакша слободан проток робе, капитала, услуга и људи у преког-
раничним тржишним трансакцијама у ЕУ. Овим процесом пореске сто-
пе се могу лимитирати на нивоима који се опредељују према потребама 
крупног капитала. Можемо се запитати коме онда смета пореска конку-
ренција односно снижавање стопе пореза на профит и капитал?10 Логич-

9 George R. Zodrow, „Tax Competition and Tax Coordination in the European Union“, 
International Tax and Public Finance, бр. 10/2003, стр. 651.

10 Један од аргумената који се наводи против пореске конкуренције, наиме, да се тиме 
умањују порески приходи није оправдан будући да државе све више почињу да се 
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но би било у духу тржишне конкуренције да крупном капиталу одгова-
ра такав повољан порески тренд. Како објаснити такву појаву? Сигурно 
би то захтевало сложену политичко-економску анализу. Намеће нам се 
закључак да су савремена тржишта у великој мери монополизирана и да 
ту можда треба тражити одговоре на постављена питања. За сада се уп-
рављачи ЕУ задовољавају постизањем сагласности у погледу допуштања 
европским компанијама да употребе јединствену, консолидовану пореску 
основицу за обрачун пореза на добит остварену на подручју ЕУ.11

III Утицај процеса пореске конкуренције versus пореске
хармонизације на пореско планирање привредних субјеката

Значајан елеменат пословног планирања компанија усмерен је на 
предвиђање најповољнијих пореских опција са циљем уштеде пореза.12 
Планирање пореских обавеза у времену захтева израду пореске страте-
гије13 која ће се базирати на сагледавању могућих пореских ефеката пре-
дузетих пословних активности које пружа коришћење преференцијал-
них мера, не само у националном већ све више и у пореским системима 
држава економских партнера. У данашњим отвореним економијама 
корпорације постају посебно осетљиве на ниво пореских терета који 
налазе у земљама инвестирања (појава двоструког опорезивања, ако не 
постоји билатерални уговор о његовом избегавању, повећани трошкови 
опорезивања, и др.). Транснационалне корпорације успевају да избегну 
плаћање пореза на капитал у резидентним државама, проналазећи по-
реске погодности у земљама извора, постајући на тај начин виртуелни 
порески обвезници насупрот стварним обвезницима (малим и средњим 
компанијама) које подносе све тежи део пореских терета.14 Оне у ствари 
користе тзв. агресивно пореско планирање које је усмерено на стицање 
пореских уштеда остајући притом формално у границама пореских за-
кона за разлику од њиховог очигледног кршења.

ослањају на опорезивање потрошње. Такав тренд уочавамо и на примеру Немачке 
која је најновије снижење стопе пореза на добит компензовала повећањем стопе 
пореза на додату вредност од 16% на 19%.

11 Гордана Илић-Попов, Пореско право Европске уније, Службени гласник, Београд, 
2004, стр. 125.

12 Више о томе: Милева Анђелковић, „Корпоративно управљање и опорезивање“, 
Право и привреда, 5–8/2008, стр. 982–991.

13 Погледати веома исцрпно објашњено коришћење различитих шема у циљу оства-
рења пореских уштеда: John E. Karayan, Charles W. Swenson, Joseph W. Neff , Strategic 
corporate tax planning, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2002.

14 Видети: Улрих Бек, Виртуелни порески обвезници, Глобализација – мит или 
стварност, приредио Владимир Вулетић, Завод за уџбенике и наставна средства, 
Београд, 2003, стр. 135.
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Уколико се путем процеса координације пореских система тежи 
изједначавању пореских структура и степена пореског оптерећења, јас-
но је да се такав циљ може остваривати на нивоу који ће одговарати еко-
номски јаким државама и мултинационалним компанијама. Наметање 
међународних пореских стандарда и правила може водити утврђивању 
пореских стопа на вишем нивоу од оптимално пожељног, а на штету 
слабије развијених држава, будући да неће моћи да креирају повољнији 
порески амбијент, због ових ограничења. То даље намеће потребу преис-
питивања неких досадашњих принципа опорезивања. Принцип неогра-
ничене пореске обавезе на коме почивају савремени порески системи до 
сада се показао само као идеал коме су тежиле пореске администрације 
развијених земаља, јер се базира на лојалном понашању пореских обвез-
ника односно фирми које већим делом послују у иностранству. Напре-
довање процеса пореске координације зависиће од спремности држава 
да се у потпуности одрекну националног пореског суверенитета у за-
мену за оно што им се великодушно нуди: шире тржиште без икаквих 
препрека уз могућност несметаног кретања производних фактора, пре 
свега капитала, уз примену савремене информационо-комуникацијске 
технологије. Само се једна важна чињеница прећуткује, наиме, да ће по-
тенцијално ове економске погодности бити доступне углавном моћним 
мултинационалим компанијама, а да ће се државе лишити могућности 
да самостално воде макроекономску стабилизациону политику.

У таквим околностима оправдано је поставити питање да ли 
процеси пореске конкуренције и пореске хармонизације отежавају 
или олакшавају корпоративно пореско планирање? Мултинационалне 
компаније траже најповољније прилике за инвестирање широм света, 
у потрази за што већим профитима, присиљавајући на тај начин држа-
ве да се међусобно такмиче у циљу привлачења страног капитала. У 
тој пореској утакмици налазе се не само тзв. пореска уточишта него и 
индустријски развијене државе са повољнијим пореским режимима за 
поједине облике улагања или поједине категорије привредних друштава 
(нпр. холдинг структуре, осигуравајућа друштва, координациони цент-
ри и др.). Међутим, треба имати у виду да на рационално одлучивање о 
локацији инвестирања могу утицати и антиевазивне законодавне мере 
у виду прописа о трансферним ценама, правила о утањеној капитали-
зацији, режима о контролисаним страним корпорацијама (CFC законо-
давство),15 предвиђене националним пореским системима.

Успешност међународног пореског планирања зависиће и од на-
претка у развоју сарадње националних пореских администрација којом 
се, на посредан начин, настоји да сузбије „нелојална“ пореска конку-

15 Rachel Griffi  th, Alexander Klemm, What has been the Tax Competition Experience of the 
Last 20 Years?, IFS, WP04/05, стр. 23.
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ренција, од стране ОЕЦД и ЕУ. У пројектима које реализују ове инс-
титуције16 више се наглашава важност транспарентости у спровођењу 
пореских закона и ефикасна размена информација о пореским обвезни-
цима између земаља са развијеним прекограничним трансакцијама него 
смањење номиналних пореских стопа.17 Ове иницијативе се са извесним 
успехом реализују у оквиру земаља чланица ЕУ од 2005. године прихва-
тањем аутоматске размене информација о плаћеним каматама нерези-
дентним лицима, уз изузимање Белгије, Луксембурга и Аустрије које се 
противе сваком покушају европских политичких кругова да опорезују 
и ставе под контролу кретање капитала. Упорно се врши притисак на 
европска пореска уточишта да прихвате овај вид пореске сарадње, само 
остаје нејасно како разрешити конфликт између одредаба система за 
размену информација и закона појединачних земаља, као што су зако-
ни о банкарској тајни и закони о заштити података о личности. Иако 
државе не могу у потпуности реализовати принцип неограничене по-
реске обавезе без добијања приступа страним информацијама, размена 
пореских података између националних пореских администрација рађа 
озбиљна питања о финансијској приватности и нарушавању национал-
ног суверенитета.

Шта очекује наше компаније ако имамо у виду њихово пословање 
на европском тржишту, а у светлости могућег прикључивања Европској 
унији? Посматрајући са фискалног становишта, уочавамо да је пореско 
оптерећење у овим земљама, у просеку посматрано, знатно више него у 
нашем пореском систему. Србија има једну од најнижих стопа пореза 
на добит у региону а ако узмемо у обзир законом предвиђене пореске 
подстицаје, ефективна стопа је сигурно најнижа у Европи.18 Једна чиње-
ница је сигурна, наиме, да ће нам званичници Европске уније замери-
ти тако ниску пореску стопу. У извештају о напретку Србије за 2008. 
годину19 који је Комисија ЕУ упутила Савету и Парламенту ЕУ, даје се 
оцена да ново пословно опорезивање засновано на принципима Кодек-
са понашања тек треба да буде усвојено. У том смислу, препоручује се и 

16 OECD’s project on harmful tax competition; OECD Model Treaty on Information 
Exchange; A Package to tackle harmful tax competition in the European Union.

17 Howell H. Zee, „Свјетски трендови у порезној политици: економска перспектива“ 
(превод), Финанцијска теорија и пракса, бр. 29(2)/2005, стр. 233.

18 У литератури наилазимо на мишљење да се наш систем пореза на добит не може 
оценити као „најконкурентнији“ у окружењу имајући у виду само ниску законску 
стопу и широку лепезу пореских подстицаја, већ да на такву оцену утичу и други 
критеријуми. Видети о томе: Божидар Раичевић, Јелена Ненадић, „Пореска кон-
куренција, општи осврт“, Економски анали, бр. 162, Економски факултет, Београд, 
стр. 62.

19 Видети: Радни документ Комисије, Извештај о напретку Србије за 2008. годину, 
Комисија европских заједница, Брисел, 5.11.2008, SEC/2008/2698 fi nal, стр. 40.
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очекује да Србија усклади своје пореско законодавство са Кодексом по-
нашања за пословно опорезивање. Последњим проширењем ЕУ уочава 
се да већина „нових“ земаља чланица има ниже стопе пореза на добит 
него „старе“ земље чланице, што подстиче пореску конкуренцију. При-
дружене земље чланице ЕУ подржавају процесе пореске конкуренције 
јер тиме стварају привлачну фискалну климу за улагања мултинацио-
налних компанија из страних земаља чланица као нужан предуслов за 
привредне структуралне реформе.20 На такав изазов одговориле су и 
неке развијене европске државе снижавајући стопе пореза на добит. Ве-
лика Британија је смањила стопу пореза на добит од 30% на 28% за фис-
калну годину 2008, Немачка је снизила законску стопу на федералном 
нивоу са 25% на 15%, а Италија је предвидела пад стопе од 33% на 27,5% 
за ову 2009. годину.21

IV Закључна разматрања

Савремено корпоративно планирање одвија се у контексту суп-
ротстављености два општа тренда у модерним пореским системима. 
Пореска хармонизација нуди уједначеније пореске услове између раз-
личитих пореских јурисдикција, док пореска конкуренција омогућава 
избор између повољнијих пореских алтернатива. У таквим пореским 
оквирима кретаће се и корпоративно пореско планирање са циљем оп-
тимизирања пореских обавеза. Јасно је да усаглашени порески систе-
ми не остављају простора за оптимално пореско планирање. Насупрот 
томе, пореска конкуренција пружа изгледе за ефикасном алокацијом 
средстава у зависности од фискалних погодности које нуде одређене 
државе. Занемарићемо при том токове шпекулативног капитала који у 
великој мери „злоупотребљава“ пружање повољнијих пореских режима. 
Можемо закључити да пореска хармонизација ограничава, а да пореска 
конкуренција олакшава и подстиче креирање стратегија пореског пла-
нирања, уз реализацију што веће добити и задржавање економске пози-
ције на тржишту.

20 Јуре Шимовић, Хрвоје Шимовић, Фискални сустав и фискална политика Еуропске 
уније, Правни факултет, Загреб, 2006, стр. 233.

21 Simon Loretz, „Corporate taxation in the OECD in a wider context“, Oxford Review of 
Economic Policy, Vol. 24, Number 4, 2008, стр. 639.



5–8/2009. Милева Анђелковић (стр. 273–283)

283

Mileva ANĐELKOVIĆ, Ph.D
Associate Professor at the Faculty of Law, University of Niš

CORPORATE TAX PLANNING IN THE 
CONTEMPORARY EURO-INTEGRATION 

CIRCUMSTANCES
(GENERAL OVERVIEW)

Summary

In this paper, the author considers the prospects of corporate tax planning 
in the light of the contemporary taxation trends. In that context, the author 
does not consider the standard mechanisms of international tax planning but 
only the current circumstances in which tax planning is taking place today. Th e 
advantages of using more preferential taxation regimes are, to the largest extent, 
available to the multinational companies, i.e. the owners of large businesses and 
capital, who are the ones who actually encourage tax competition. On the other 
hand, their resident states do not accept such tax planning activities, requesting 
a more extensive mutual coordination and harmonization of national tax sys-
tems. Today, the issue of the greatest concerns both for the investors and for the 
creators of the national tax policies is the question of tax harmonization versus 
tax competition.
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ХАРМОНИЗАЦИЈА ПОРЕЗА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ 
– ОЧЕКИВАЊА И РЕЗУЛТАТИ

Резиме

Порески системи су деривати социо-економских и политичких 
система држава чланица Европске уније (ЕУ). Под утицајем европских 
интеграција потребно је остварити њихову хармонизацију у мери која 
је неопходна за нормално функционисање унутрашњег тржишта ЕУ и 
остваривање тзв. „четири основне слободе“ – слободе кретања људи, 
слободе промета робе, слободе промета услуга и слободе промета капи-
тала. Предмет хармонизације су и посредни (индиректни) порези и не-
посредни (директни) порези. Намера аутора овог рада је да, у основним 
цртама, укаже на резултате пореске хармонизације у ЕУ упоређујући 
их, при том, са очекивањима приликом њеног оснивања. Време за нама 
потврђује да све државе чланице ЕУ, иако заговарају хармонизацију по-
реза и ако су свесне обавезе да мењају пореско законодавство у циљу ос-
тваривања циљева Уније, љубоморно чувају свој порески суверенитет. 
То је у мањој мери изражено у области посредних пореза (порез на до-
дату вредност, акцизе) него ли у области непосредних пореза (порез на 
добит предузећа). Разлозима за то и евентуалним променама у будућ-
ности аутор у раду посвећује посебну пажњу.

Кључне речи: Европска унија, пореска хармонизација, пореска конку-
ренција, посредни порези, непосредни порези, Европски 
суд правде.
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I Увод

Европска унија (ЕУ) се, од првог дана свог постојања, залаже за 
стварање и јачање заједничког (унутрашњег) тржишта.1 Фундаментал-
ни елемент унутрашњег тржишта, које чине подручја свих држава чла-
ница ЕУ, јесу тзв. „четири основне слободе“ – слобода кретања људи, 
слобода промета робе, слобода промета услуга и слобода промета капи-
тала.2 Постојећи порески системи држава чланица и разлике међу њима 
отежавају несметано деловање заједничког тржишта. Стога питање 
укидања националних пореских граница и различитости (тзв. забрана 
пореске дискриминације)3 и хармонизације пореза не губи на својој ак-
туелности.

II Укратко о пореском суверенитету Европске уније и
држава чланица

Порески суверенитет је подељен између Европске уније и држа-
ва чланица. Европска унија, по правилу, нема право уводити порезе ни 
друга јавна давања.4 Њена сувереност у пореској сфери је ограничена 

1 Подсећања ради, Европска економска заједница је основана 1957. године у Риму 
потписивањем Уговора о оснивању Европске економске заједнице (тзв. Римског 
уговора). Она мења назив 1986. године у Европску заједницу а 1993. године у Ев-
ропску унију. Иако је, попут, међународне организације, настала склапањем међу-
народног уговора, од ње се разликује по томе што: располаже делом суверенитета 
својих чланица (на подручју остваривања заједничког тржишта, на подручју тр-
говинске, пољопривредне итд. политике); располаже властитим приходима; има 
право доносити правне прописе који се непосредно примењују на подручју њених 
чланица; овлашћена је склапати уговоре са трећим државама. Као наднационал-
ној творевини њене чланице су јој, потписивањем тзв. Римског уговора, пренеле 
део свог суверенитета па су органи ЕУ овлашћени доносити правне акте (уредбе, 
директиве, одлуке, препоруке, мишљења) ради остваривања циљева Уније. Реч је 
о: успостављању заједничког тржишта, постепеном усклађивању економских по-
литика њених чланица, остваривању равномерног развоја привредних делатнос-
ти, осигурању веће стабилности и бржем порасту животног стандарда становника 
Уније (чл. 2 Римског уговора).

2 У уској вези са четири наведене слободе је и слобода промета новчаних средстава 
која се понекад означава и као пета основна слобода.

3 У чл. 90 (бивши чл. 95) тзв. Римског уговора уређена је забрана пореске дискри-
минације: „Ниједна држава чланица не сме на производе других држава чланица 
ни непосредно ни посредно наметати никакве унутрашње порезе веће од оних које 
непосредно или посредно наплаћује за сличне домаће производе. Даље, ниједна 
држава чланица не сме на производе других држава чланица наметати никакве 
унутрашње порезе који би омогућили посредну заштиту других производа.“ 

4 Постоји један изузетак од овог правила. Наиме, ради се о тзв. европском порезу на 
доходак који плаћају запослени у органима ЕУ. Будући да се доходак који они ос-
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у корист држава чланица. Ограничена пореска сувереност ЕУ значи да 
она има само право на хармонизацију пореза држава чланица, те на до-
ношење правних аката у складу са начелом супсидијарности.5

Уколико царине сматрамо порезима6 а ЕУ је царинска унија, 
државама чланицама је ипак ограничена самосталност вођења царин-
ске политике. Тако оне немају право уводити увозне и извозне царине 
и она јавна давања чији је учинак једнак учинку царина. То право ради 
јединственог царинског подручја, као што је царинска унија, припада 
искључиво ЕУ. Такође, државе чланице ЕУ имају обавезу да примењују 
заједничку царинску тарифу на промет робе са другим државама.7

III Пореска хармонизација у Европској унији

ЕУ су сусреће са хармонизацијом (усклађивањем) пореза од свог 
настанка а разлози за то се могу сврстати у неколико група:8 1) осни-
вање заједничког тржишта и успостављање правила која би јемчила 
подстицајно деловање конкуренције; 2) постепено приближавање и 
уједначавање економских политика држава чланица; 3) увођење низа 
заједничких политика у различитим подручјима; 4) финансирање ЕУ 
властитим приходима.

Пореску хармонизацију можемо најједноставније појмовно одре-
дити као поступак уклањања разлика између пореских система држава 
чланица, односно као поступак прилагођавања националних пореских 
система како би се они усагласили са постављеним циљевима Уније.

Усаглашавање закона у пореској области у целини је тешко пос-
тићи. Пореска хармонизација није увек „хармоничан“ процес. Штави-

тварују исплаћује из средстава буџета ЕУ, а не из средстава буџета држава чланица 
чији су грађани ти запослени, порез уводи и елементе одређује сама Унија а при-
ходи од овог пореза представљају приход буџета ЕУ. Порез је уведен 1968. године 
актом: Staff  Regulations of Offi  cials of the European Communities.

5 Принцип субсидијарности значи да законодавство Уније мора да буде усвојено на 
нивоу ЕУ, а не на националном нивоу држава чланица, једино уколико је то не-
опходно да се остваре циљеви Уније. Другим речима, принцип субсидијарности 
подразумева да ЕУ може доносити правне акте у подручијима у којима нема ис-
кључиву надлежност, него је дели са државама чланицама, само ако циљеве које 
тим актима жели постићи може боље и погодније остварити од својих чланица. 
Видети: Оливера Лончарић-Хорват, „Порезно право Европске уније“, Право и по-
рези, бр. 5/2004, стр. 62.

6 Царине нису ништа друго до на граници државе наплаћени порези на потрошњу. 
Видети: Јован Ловчевић, Институције јавних финансија, Службени лист СРЈ, 
Београд, 1997, стр. 148.

7 Чл. 25, 28 и 29 тзв. Римског уговора.
8 Dieter Brummerhoff , Јавне финанције, МАТЕ, Загреб, 2000, стр. 379.
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ше, треба је сматрати делом ширем (обухватнијег) политичког покрета 
ка постизању европских интеграција. Променљиво и комплексно окру-
жење битно утиче на резултате пореске хармонизације.

Пореска хармонизација у ЕУ данас не подразумева уједначавање 
конститутивних елемената пореза (предмет, обвезник, основица, стопа) 
у свим државама чланицама, већ допушта одређене разлике али до мере 
до које оне не стварају дисторзије којима би се угрожавало функциони-
сање унутрашњег тржишта и спречавало испољавање свих предности 
постигнуте хармонизације пореских система држава чланица.9 Циљ ЕУ 
није да стандардизује националне пореске системе својих чланица, већ 
да осигура да они буду компатибилни не само једни са другима, већ и 
са циљевима због којих је ЕУ основана. Усклађеност пореског система 
са циљевима процењује се на основу анализе важећег пореског законо-
давства, а то подразумева и анализу порескоправних норми и начин 
њихове примене у пракси.

До усаглашавања пореских система долази и преко пореске кон-
куренције.10 Пореска конкуренција доводи до спонтаног уједначавања 
националних пореских система на тај начин што се производни факто-
ри усмеравају ка привредама оних држава чланица у којима је порески 
систем стимулативнији. Отуда су друге државе подстакнуте да своје по-
реске системе прилагођавају томе, па се разлике постепено губе.11

Постизање циљева Уније и све ближе и јаче повезивање економ-
ских (а тиме и пореских) политика подразумева не само интеграцију 
кроз позитивно деловање (тзв. позитивну интеграцију, координацију, 
хармонизацију преко директива) већ и забрану свих оних акција које 
би за резултат имале непоштовање „четири основне слободе“ на којима 
почива Унија (тзв. негативна интеграција). Улога Европског суда прав-
де (European Court of Justice) је значајна. Директна примена „четири ос-
новне слободе“ од стране Суда често резултира у јуриспруденцији која 
непосредно ставља ван снаге оне одредбе националних пореских закона 
које не уважавају ове слободе.12 Неки од концепата који су садржани 

9 Гордана Илић-Попов, Пореско право Европске уније, Службени гласник, Београд, 
2004, стр. 21–23.

10 Вид. више: Хасиба Хрустић, „Пореска конкуренција или координација у ЕУ“, Пос-
ловна политика, децембар 2001, стр. 70–76.

11 Дејан Поповић, „Утицај пореског права Европске заједнице на пореско право у СР 
Југославији“, Право и привреда, бр. 5–8/1996, стр. 71.

12 У случајевима када дође до сукоба интереса државе чланице ЕУ, с једне стране, и 
унутрашњег тржишта, с друге стране, изузетно је важна још једна чињеница – суп-
рематија права ЕУ над националним правом (тиме и пореским правом), коју Евро-
пски суд правде доследно потврђује у својим одлукама.
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у одлукама Европског суда правде уграђени су у пореске директиве.13 
На овај начин Европски суд правде учествује, у доброј мери, у рушењу 
пореских граница. Одлуке овог Суда остварују значајан утицај на за-
конодавне и правосудне органе држава чланица ЕУ, али и на њихове 
пословне кругове.

1. Хармонизација посредних пореза

Захтев за усклађивањем општег пореза на промет и осталих пос-
редних пореза јасно је изражен још у одредбама тзв. Римског уговора.14 
За разлику од непосредних пореза, посредни порези су у већој мери 
хармонизовани у ЕУ. Објашњење за то се може наћи у чињеници да су 
посредни порези усмерени на добра и услуге, а непосредни порези на 
доходак и имовину. Добра и услуге су предмет размене држава чланица 
и логично је да се њиховим опорезивањем остварује снажнији утицај на 
остваривање бити и циљева унутрашњег тржишта. Стога не чуди да је, 
на самом почетку европских интеграција, хармонизација посредних по-
реза истицана као нужнија и оправданија од хармонизације непосред-
них пореза. Ефекти таквог става добро су видљиви и у данашње време.

Поступак усаглашавања закона о посредним порезима чине оне 
мере које је у овој области потребно предузети да би се обезбедило ус-
постављање и функциoнисање интерног тржишта, спречиле дисторзије 
и отклониле препреке слободном кретању добара и услуга. Разлике у 
пореском третману добара и услуга увек представљају пореске баријере 
у простору који треба да буде унутрашње тржиште па их треба уклони-
ти.

ЕУ, од самог свог оснивања, ради на хармонизацији општег пореза 
на промет тј. пореза на додату вредност (ПДВ). У поступку хармониза-
ције овог пореза могуће је разликовати три фазе: најпре је ПДВ уграђен 
у пореске системе држава чланица, потом се приступило усклађивању 
основице ПДВ-а у тим државама и најзад, исказана је тежња да се изјед-
начи број и висина пореских стопа. Ова настојања су до данас само де-
лом остварена. Наиме, државе су у своје пореске системе уградиле ПДВ 
и, у знатној мери, уједначиле пореске основице али још увек нема са-
гласности о броју и висини пореских стопа.

13 Општепознато је да директива представља акт ЕУ који је усмерен ка државама чла-
ницама и који је за њих обавезујућег карактера. Њоме се од државе чланице захте-
ва да спроведе оне промене у националном законодавству које су неопходне да би 
се остварио циљ наведен у директиви.

14 У делу тзв. Римског уговора који носи назив Пореске одредбе, у чл. 90–93 (бивши 
чл. 95–99) садржане су одредбе које се односе на посредне порезе, док о непосред-
ним порезима нема ни речи.
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У својој визији стварања заједничког тржишта изнетој у тзв. Бе-
лој књизи за довршење заједничког тржишта, која је прихваћена 1985. 
године на састанку Већа ЕУ у Милану, Комисија ЕУ је тражила, појед-
ностављено речено, уједначавање пореског третмана прекограничног 
промета добара и промета добара унутар држава чланица. Тај сложени 
проблем тзв. граничног изравнавања најједноставније је могуће решити 
заменом начела одредишта (које данас преовлађује приликом опорези-
вања промета) са начелом порекла, према којем би у цену сваког про-
извода био укључен ПДВ који је на снази у земљи његовог порекла. То 
је могуће постићи тек ако државе чланице успеју приближити своје по-
реске системе по питању броја и висине пореских стопа и тиме отклоне 
међусобне велике разлике, што до данас није учињено.15

Одговорност за то сноси и тзв. Шеста директива о ПДВ-у из 1977. 
године16 која је свакој држави чланици дала право самосталног одређи-
вања висине редовне (опште) пореске стопе, а под одређеним условима 
и право увођења снижене (посебне) пореске стопе за одређена добра 
и услуге.17 И Директива о заједничком систему ПДВ-а из 2006. године 
предвиђа две пореске стопе: редовну пореску стопу у висини од 15%18 
и једну или две снижене пореске стопе које не смеју бити ниже од 5%. 
Снижене пореске стопе се могу примењивати приликом испоруке доба-
ра и услуга које су наведене у Додатку III Директиве.19 Подручје сниже-
них пореских стопа преиспитује се сваке две године. Важно је истаћи да 
Директива из 2006. године не помиње нулту пореску стопу код ПДВ-а.

Заједнички систем акциза је у Унији ступио на снагу 1. јануара 
1993. године. Због великог броја акциза, директиве које се односе на ову 
врсту пореза су бројне што само по себи указује да је процес хармони-
зације сложен и у самој Унији.20

15 Видети: Никола Мијатовић, „Стопе пореза на додану вриједност у Европској унији“, 
Хрватска правна ревија, српањ-коловоз 2007, цит. стр. 50.

16 Тзв. Шеста директива о ПДВ-у из 1977. године је више пута мењања и допуњавана. 
Та чињеница је довела до непрегледности важећих одредаба и до потребе њихо-
вог прегледнијег уређивања што је и учињено 2006. године доношењем Директиве 
2006/112/ЕЗ о заједничком систему пореза на додату вредност. Ова Директива је 
својеврсно пречишћени текст Директиве из 1977. године. 

17 Иако административно-технички разлози говоре у прилог примене једне пореске 
стопе, многе државе чланице ЕУ, желећи да ублаже регресивни ефекат једностопног 
система ПДВ-а, убиру ПДВ по више (снижених) пореских стопа. Вид. детаљније: Ни-
кола Мијатовић, „Стопе пореза на додану вриједност у Европској унији“, стр. 54–59.

18 За неке државе чланице предвиђени су изузеци од коришћења редовне пореске 
стопе у висини од 15 %.

19 То су нпр. животне намирнице, сточна храна, испорука воде, фармацеутски произ-
води, медицински уређаји, превоз особа и пртљага итд.

20 Правила Уније у области акциза могуће је разврстати на она која се тичу: струк-
туре акцизе (предмет, основица и ослобођења), стопе акцизе (прописивање ми-
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Државе чланице ЕУ су у циљу обезбеђења услова за функциони-
сање заједничког тржишта извршиле хармонизацију акциза на одређене 
производе.21 Усвојеним директивама о држању, отпремању и контроли 
акцизних производа у трговинској размени између држава чланица, де-
финисани су заједнички ставови о акцизама у погледу: предмета опоре-
зивања, територије примене, обавезе плаћања акциза, лица обавезних 
за плаћање акциза, структуре и минималне стопе акциза, врста осло-
бођења, као и повраћаја акциза у међусобној трговини између држава 
чланица.22 Хармонизација акциза је и даље актуелна у ЕУ, и то не само 
због пријема нових држава у чланство ЕУ, већ и због великих разлика 
које постоје у висини акцизних дажбина а које утичу на повећање по-
реске утаје (илегалну продају) и усмеравање трговине акцизних произ-
вода (чиме се врши утицај на потрошњу). Ради борбе против пореске 
утаје у вези са акцизама међу државама чланицама развијена је блиска 
сарадња пореских управних власти (пореских администрација) поједи-
них држава чланица.23 Напомињемо да она постоји на нивоу ЕУ и када 
је реч о другим порезима а регулисана је низом посебних директива о 
пореској сарадњи.24

2. Хармонизација непосредних пореза

На подручју ЕУ су остварени скромни резултати у области хар-
монизације непосредних пореза. Ови порези су значајни инструменти 
економске и социјалне политике држава чланица и за њихову хармо-
низацију, већ је напоменуто, није предвиђена искључива надлежност 

нималних стопа акциза) и кретања акцизних производа између држава чланица 
(режим акцизних складишта). Вид. више: Гордана Илић-Попов, Пореско право Ев-
ропске уније, стр. 87–96. 

21 Опорезивање алкохола и алкохолних пића, дуванских прерађевина и минералних 
уља акцизама заједничко је за све државе чланице (тзв. обавезни акцизни произ-
води).

22 Вид. детаљније: Хасиба Хрустић, „Актуелна хармонизација акциза у ЕУ“, стр. 22–
29.

23 Прописом Већа ЕУ бр. 2073/2004 о заједничкој сарадњи управних власти на под-
ручју акциза (трошарина) успостављају се непосредни контакти између пореских 
управа држава чланица и омогућава се бржа размена података (осим размене по-
датака на захтев предвиђена је и аутоматска и спонтана размена података). Вид. 
више: Никола Мијатовић, „Управна сурадња на подручју трошарина под окриљем 
ЕУ“, Право и порези, бр. 12/2007, стр. 76–80. 

24 Пореска утаја је постала нарочито озбиљан проблем у области коришћења струк-
туралних фондова ЕУ, покривања директних трошкова и функционисања заједнич-
ког система ПДВ-а држава чланица. Борба против ње је битно питање заштите ин-
тереса Уније будући да се њом угрожавају националне привреде држава чланица и 
разједа кредибилитет европских интеграција.
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Уније. Хармонизација непосредних пореза се може спровести само у 
складу са начелом субсидијарности. То значи да је материја непосредног 
опорезивања ствар држава чланица али и да оне свој порески суверени-
тет у овој области морају извршавати у складу са правом ЕУ.25 Овакво 
решење је, пракса показује, резултирало значајнијим структурним раз-
личитостима, у области непосредних пореза држава чланица, од оних 
које су биле очекиване.

Од хармонизације пореза на доходак физичких лица се углавном 
одустало а напори су првенствено усмерени ка усклађивању опорези-
вања предузећа – пореза на добит корпорација. Првобитно амбициозно 
замишљени програм хармонизације система пореза на добит корпора-
ција уступио је место постепеној хармонизацији овог пореза.26 С тим у 
вези су, почетком 1990–их година, усвојене Директива о пореском трет-
ману статусних промена код компанија (Merger Directive) и Директива 
о пореском третману међукомпанијских исплати дивиденди (Parent-
Subsidiary Directive). Пажњу заслужује и Конвенција о елиминисању 
двоструког опорезивања у вези са корекцијом добити повезаних преду-
зећа (тзв. Арбитражна конвенција). Директива о опорезивању камата и 
ауторских накнада исплаћених у односима између повезаних предузећа 
усвојена је 2003. године.

Директивом о пореском третману статусних промена жели се 
олакшати премештање и реструктурирање делатности трговачких 
друштава унутар ЕУ. Тако се при њиховом спајању, подели, преносу 
имовине и размени деоница између држава чланица не откривају и не 
опорезују разлике између књиговодствене и тржишне вредности добара 
у промету. На тај начин се жели повећати продуктивност трговачких 
друштава и ојачати њихова конкурентност у економским односима из-
међу држава чланица ЕУ.

Директивом о пореском третману међукомпанијских исплата ди-
виденди избегава се двоструко опорезивање добити која се преноси 
са трговачког друштва–ћерка на трговачко друштво–мајка, оба са се-
диштем у ЕУ. У том смислу се на страни трговачког друштва–мајка не 
опорезују дивиденде, а на страни трговачког друштва–ћерка се, пак, не 
опорезује део добити који се преноси на трговачко друштво–мајка.

25 Дакле, иако непосредни порези подлежу самосталној надлежности држава члани-
ца, националне пореске одредбе које се тичу непосредних пореза, морају бити уск-
лађене са тзв. „четири основне слободе“. Уз то, државе чланице закључују уговоре 
од избегавању двоструког опорезивања добити, по одређеним ОЕЦД моделима 
уговора, а то за резултат има приближавање њихових система опорезивања. 

26 Државе чланице ЕУ, у погледу система пореза на добит, показују висок систем не-
усклађености. У примени су различити системи пореза на добит: класични систем, 
систем делимичне пореске интеграције, систем потпуне пореске интеграције.
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Арбитражна конвенција предвиђа посебан поступак елимини-
сања двоструког опорезивања у случају да није постигнут билатералан 
споразум о корекцији добити између повезаних трговачких друштава.

Циљ Директиве о опорезивању камата и ауторских накнада ис-
плаћених у односима између повезаних предузећа је да укине порезе 
по одбитку на камате и ауторске накнаде исплаћене у односима између 
повезаних предузећа, који су резиденти различитих држава чланица 
ЕУ. Тиме се елиминише економско двоструко опорезивање код ове вр-
сте прихода и смањују административни трошкови којима су изложене 
компаније.

Када се анализира проблематика опорезивања пословног резулта-
та предузећа у ЕУ ваља споменути још један акт. Наиме, у сврху борбе 
против опорезивања предузећа „unfair“ порезима који ремете њихо-
ву конкурентност, Веће Министара за економска питања и финансије, 
1997. године, донело је тзв. Кодекс понашања ради борбе против неко-
ректне и штетне пореске конкуренције (тзв. Code of Conduct). Овај ко-
декс покрива опорезивање предузећа и идентификује штетне пореске 
мере које утичу или могу утицати на лоцирање пословних активности 
унутар Уније. Ради се о политичком споразуму који државе чланице не 
обавезује само на уклањање постојећих мера које тржишну утакмицу 
чине штетном и некоректном, већ и на одрицање од ових мера у будућ-
ности.27

Code of conduct наводи пет обележја „unfair“ пореза. Такви порези 
садрже: 1) пореске погодности које су осигуране само за оне који немају 
седиште на подручју одређене државе чланице, односно које су пред-
виђене за трансакције само са онима који немају седиште на том под-
ручју; 2) пореске погодности које се примењују изван домаћег тржишта; 
3) пореске погодности које се признају за делатности које немају реалне 
економске оправданости. „Unfair“ порези не садрже: 4) правила о распо-
дели добити код мултинационалих концерна и 5) нису транспарентни и 
немају делотворан жалбени поступак.28

Пажњу, такође, заслужује и Студија за опорезивање предузећа на 
заједничком тржишту из 2001. године.29 Доношењем те Студије Коми-
сија ЕУ је указала на потребу спровођења двостепеног поступка ради 
усклађивања система опорезивања предузећа. Тако је, у прво време, пот-
ребно: разрадити систем помоћи државама чланицама, њиховим еко-
номијама и националним судовима везано за пресуде Европског суда у 

27 О овој проблематици вид. детаљније: Tax competition in Europe – General Raport, 
International Bureau of Fiscal Documentation, Amsterdam, 2003, стр. 10–11. 

28 Оливера Лончарић-Хорват, Порезно право Европске уније, стр. 62.
29 Гордана Илић-Попов, Пореско право Европске уније, стр. 125–142. 
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вези са прописима о порезима на предузећа и прописима о двоструком 
опорезивању; допунити и побољшати постојеће директиве из области 
опорезивања предузећа; ускладити уговоре о избегавању двоструког 
опорезивања, које су међусобно закључиле поједине државе чланице, са 
захтевима исказаним у тзв. Римском уговору и др. Посматрано на дуги 
рок, потребно је уредити систем консолидоване основице пореза на до-
бит, утврдити јединствену пореску основицу за порезе на предузећа и 
минималну пореску стопу.

Ови циљеви, седам година после доношења поменуте Студије, 
нису остварени у потпуности. Протекло време показује да већина држа-
ва чланица ЕУ порез на добит предузећа и даље третира и користи као 
изузетно битан инструмент економске (пореске) политике тежићи да 
њиме (тј. одабраним решењима у сфери опорезивања предузећа) оства-
ри жељени утицај на одлуке о избору седишта и инвестиционом пона-
шању предузећа.30 Различитости у конститутивним елементима пореза 
на добит предузећа (основица, стопа, подстицаји) између држава чла-
ница су присутни, неповољно утичу на функционисање заједничког тр-
жишта и тржишну конкуренцију чине нелојалном.

Иако се питање усклађивања опорезивања предузећа поново ин-
тензивира на нивоу ЕУ сви су изгледи да заједнички систем опорезивања 
добити корпорација неће бити остварен у скорије време. Чињеница је 
да нема сагласности око увођења јединствене најмање пореске стопе 
(захтев неких држава чланица постоји), а ни око увођења јединствене 
пореске основице. Неспорно је да би променама у овом правцу требало 
приступити, јер би, кроз хармонизацију основице пореза на добит, ЕУ 
могла да „убере“ пуне користи од постојања унутрашњег тржишта, што, 
дугорочно посматрано, тржиште ЕУ може учинити прилично конку-
рентним. Компаније би уживале корист од хармонизације тако што би 
се смањили трошкови плаћања пореза и елиминисало двоструко опоре-
зивање. С друге стране, државе би оствариле уштеду кроз мање адми-
нистративне трошкове и ограничиле простор за пореску евазију.31

У постојећој констелацији односа, посебну улогу у усклађивању 
непосредних пореза остварује Европски суд правде, будући да решава 
све већи број случајева из ове области. У одсуству веће хармонизације 
непосредних пореза у ЕУ, овај суд се потврђује као највећи ауторитет 

30 Треба имати у виду да ниско опорезивање и значајне пореске стимулације не ретко 
представљају премију за ризик улагања, што је сада посебно карактеристично за 
источно-европске државе чланице ЕУ. 

31 У овом смислу видети: Joann Weiner, „European Offi  cial Consider, Importance of Co-
ordinating EU Company Tax Policies“, Tax Notes International, 15 Decembar 2003, стр. 
89–94.
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у провери националних правних прописа о непосредном опорезивању 
наспрам правног поретка ЕУ.32 Могуће је пратити конзистентност овог 
суда у примени основних слобода у контексту опорезивања трговачких 
друштава. Међутим, више је него јасно да судски процеси, иако прак-
тичнији пут, нису адекватно средство осигурања основних слобода. По-
жељније средство је, свакако, законодавни процес.33 На то интензивно 
указује и ЕУ, без обзира на чињеницу да често и сама покреће поступке 
пред Европским судом правде.34 Дакле, битнија хармонизација непос-
редних пореза, кроз законодавне поступке у државама чланицама ЕУ, 
намеће се као незаобилазни приоритет у будућности.35

IV Закључак

Пореска самосталност је једно од основних обележја државног 
суверенитета. Државе чланице су се приступањем ЕУ определиле за за-
једничко (унутрашње) тржиште а то значи и за жртвовање дела свог 
пореског суверенитета.

У свом развоју ЕУ је прошла неколико фаза, свака од њих имала је 
своје особености а то се одразило и на поступак хармонизације пореза. 
Резултати хармонизације су бољи у области посредних пореза (ПДВ, ак-
цизе) него ли у области непосредних пореза (порез на добит предузећа). 
Објашњење за то може се наћи у чињеници да је на поступак хармони-
зације посредних пореза, у мери која је потребна за нормално функцио-
нисање заједничког тржишта, Унија овлашћена од првих дана европских 
интеграција. Све се снажније, међутим, истиче потреба за проширеном 
хармонизацијом, која би обухватала и непосредне порезе. Оваква ини-
цијатива изнова отвара питање заштите интереса држава чланица у овој 
сфери будући да оне снажно бране свој порески суверенитет у њој. Већи 
резултати се зато могу очекивати тек онда када већина држава чланица 

32 Национални порески судови држава чланица су такође у обавези да примењују 
право ЕУ (тиме и пореско право ЕУ) и правила унутрашњег тржишта. О утицају 
који на системе директног опорезивања држава чланица остварује право ЕУ вид. 
више: Dipa Vadher, Justin Hamer, „Th e foundations of European community law and its 
impact on direct taxation“, Tax Management International Journal, Vol. 32, 2003.

33 Судска пракса се једноставно своди на просту реакцију на случајеве које порески 
обвезници доводе пред Европски суд правде.

34 Communications, „Tax Policy in the European Union – Priorities for the years ahead“, 
COM/2001/0260, C284/6, 10.10.2001.

35 Мислимо да је реално очекивати да ће променљиво економско окружење у ЕУ 
(спајања и припајања компанија између држава чланица ЕУ, развијена електронска 
трговина, појачана мобилност фактора рада и капитала) подстицајно утицати на 
даљи процес хармонизације пореза на добит предузећа.
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прихвати и својим поступањем подржи идеју интензивније хармониза-
ције непосредних пореза на подручју ЕУ. Формулисање и прихватање 
заједничке европске пореске политике је нешто на чему се, такође, мора 
радити у времену које предстоји.

Marina DIMITRIJEVIĆ, Ph.D
Assistant Professor at the Faculty of Law, University of Niš

TAX HARMONIZATION IN THE EUROPEAN UNION 
– EXPECTATIONS AND RESULTS

Summary

Tax systems are derivatives of socio-economic and political systems of the 
member states of the European Union (EU). Under the infl uence of European 
integrations, it is necessary to establish their harmonization to a degree necessary 
for normal functioning of the EU internal market and accomplishment of the 
so-called “four basic human freedoms”: freedom of movement, freedom of 
stock turnover, freedom of service turnover and freedom of capital turnover. 
Th e subjects of harmonization are both indirect and direct taxes. What the 
author of this study intends to do is to roughly point to the results of the EU 
tax harmonization comparing them to the expectations expressed upon its 
foundation. Years behind us confi rm that all the member states of the EU 
watchfully guard their tax sovereignty, in spite of the fact that they advocate 
tax harmonization and the fact that they are aware of their duty to change tax 
legislation so that the goals of the EU might be achieved. Th is is expressed to a 
lesser degree in the area of indirect taxes (value added tax – VAT, excise) than 
in the area of direct taxes (corporation income tax). Th e author pays particular 
attention both to the reasons for this trend and possible changes in the future.

Key words: the European Union, tax harmonization, tax competition, 
indirect taxes, direct taxes, European Court of Justice.
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СТЕЧАЈ И ПРИВАТИЗАЦИЈА

Љубодраг ПЉАКИЋ
судија Врховног суда Србије

НА КРАЈУ ПОСТУПКА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ?

Резиме

Циљ реферата је да се кроз оцену рокова за спровођење привати-
зације, разлога за искључење купаца из поступка и карактера донетих 
аката у том поступку, посебно решења о покретању принудне ликви-
дације субјекта приватизације, оцени квалитет законских решења и 
кохезиона снага његових одредби.

Измене Закона о приватизацији су утицале на неравноправност 
физичких лица, као купаца, у појединим фазама примене Закона. Решење 
Агенције за приватизацију о покретању принудне ликвидације субјекта 
приватизације има карактер управног акта, против кога је дозвољена 
жалба у управном поступку и судска заштита у управном спору.

Кључне речи: приватизација, рокови, купци, принудна ликвидација 
субјекта у поступку.

Приватизација је правно-економска мера у земљама у трaнзицији. 
Ако се изузму први прописи о приватизацији из деведесетих година 
(код којих је судска заштита учесника у поступку обезбеђивана најпре, 
у управном спору код Врховног суда Србије, касније код Трговинског 
суда у Београду и најзад, код Вишег трговинског суда), приватизација 
после 2000. године је регулисана сетом закона који представљају заокру-
жену целину, а међу њима, по свом значају је кључни Закон о прива-
тизацији (у даљем тексту: Закон).1 Овим Законом се уређују услови и 

1 Службени гласник РС, бр. 38/01... 123/07.
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поступак промене власништва друштвеног, односно државног капитала 
и тај процес представља суштину транзиције. Предмет приватизације је 
и државни капитал у предузећима и другим правним лицима, ако по-
себним прописима није друкчије одређено.

Сам процес може да се посматра из различитих углова. Овај ре-
ферат ће се бавити роковима за спровођење приватизације, искључењем 
могућих купаца у овом поступку и карактером донетих аката. Анализа 
наведених питања може да укаже на квалитет и кохезиону снагу закон-
ских решења.

I Рокови за спровођење поступка приватизације

Основни текст Закона из 2001. године, у члану 14, предвиђа да су 
субјекти приватизације са друштвеним капиталом дужни да спроведу 
поступак приватизације у року од 4 године од ступања на снагу Зако-
на (до 7.6.2005. године), а уколико они то не учине, приватизацију ће 
спровести Агенција за приватизацију. Чини се да је сама одредба неп-
рецизна јер читав поступак приватизације не спроводи сам субјект, већ 
он доноси иницијални акт, а даљи поступак умногоме зависи од посту-
пања Агенције (оглашавање проспекта, обавештавање субјекта о методу 
продаје, и сл.).

У члану 3 измена Закона из 2003. године (ступио на снагу 8.3.2003. 
године)2 измењен је цитирани члан 14 Закона тако што законодавац 
увиђа да процес приватизације не зависи само од субјекта приватиза-
ције, па поново орочава поступак на нови рок од 4 године (до 8.3.2007. 
године). Очигледно да је првобитни одређени рок постављен без праве 
и потпуне анализе обима приватизације или се и иначе, одређивањем 
недовољно дугог рока хтело да се сам поступак убрза. Нови рок је уста-
новљен скоро 2,5 године пре истека предвиђеног.

Имајући у виду да измене Закона из 2005. године3 нису садржава-
ле одредбе о роковима, а да је претходно установљени рок од 4 године 
истекао 8.3.2007. године, до измена Закона из 2007. године,4 није пос-
тојала одредба о року у коме се процес приватизације мора окончати. 
Тек овим изменама, у члану 4, измењен је цитирани члан 14, тако што 
је предвиђено да за приватизацију неприватизованог друштвеног капи-
тала јавни позив за учешће на јавној аукцији или тендеру мора да се 
објави до 31.12.2008. године, под претњом доношења решења од стране 
Агенције о покретању принудне ликвидације.

2 Службени гласник РС, бр. 18/03.
3 Службени гласник РС, бр. 45/05.
4 Службени глансик РС, бр. 123/07.
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II Искључење могућих купаца из поступка приватизације

Аутор посебно жели да укаже на решења из Закона којима се ис-
кључују могући купци из процеса приватизације. Озбиљност овог про-
цеса налаже уклањање од куповине људи криминогене прошлости, оних 
којима би куповина омогућила да „оперу“ нелегално стечени новац. Та-
кав приступ је морао да буде постављен у првом законском тексту.

Закон из 2001. године, у члану 12, предвиђа да „купци капитала 
и имовине могу бити домаћа или страна правна или физичка лица, у 
складу са законом“. У ставу 2 предвиђа да купац не може да буде за-
висно предузеће матичног предузећа у коме се спроводи приватизација. 
Закон не утврђује последице за ову забрану, али је очигледно да се о 
овој чињеници морало водити рачуна приликом контроле пријава за 
учешће на јавном тендеру и аукцији. Законодавац је искључив у томе да 
домаћи потенцијални купац мора да пружи доказ да је измирио обавезе 
по Закону о једнократном порезу или да није обвезник пореза по том 
закону. Предвиђа ништавост уговора о продаји закљученог супротно 
овој одредби.

1. Измене Закона из 2003. године

Изменама Закона из 2003. године мења се и цитирани члан 12 За-
кона. Остаје став да купац не може да буде зависно или матично пре-
дузеће зависног или матичног које се приватизује. Али, одустаје се од 
тражења доказа у вези једнократног пореза на екстра доходак, иако сви 
предмети по овом основу и дан данас нису окончани. Ограничења код 
куповине се појачавају са два нова става.

Законодавац, уочавајући стање ликвидности домаћих субјеката, 
предвиђа могућност и да потенцијални купци, домаћи или страни, могу 
да се удруже ради куповине капитала или имовине и да овласте једно 
лице за заступање. Тек сада се предвиђа забрана према којој купац не 
може да буде домаће правно лице које послује већинским друштвеним 
капиталом или лице које према субјекту приватизације има неизмирене 
обавезе. Логично, јер приватизација није процес укрупњивања друшт-
веног капитала, а дужник који није измирио обавезе према субјекту 
приватизације не може ни да преузима веће обавезе од неизмирених.

2. Измене Закона из 2005. године

Измене Закона из 2005. године доносе значајне промене у члану 
12 Закона.



5–8/2009. Љубодраг Пљакић (стр. 296–304)

299

После 4 године примене Закона и праћења извршавања закључе-
них уговора после јавног тендера и обављене аукције, један број закљу-
чених уговора са купцима је раскинут због неизвршења, јер није оства-
рена сврха вођења поступка приватизације. Зато је, поред задржавања 
два нова услова из измена из 2003. године, уведен нови услов по коме 
купац не може бити „лице са којим је раскинут уговор о продаји капи-
тала, односно имовине због неизвршења уговорених обавеза“.

Измене Закона поново уводе и два нова члана. Пошто јавна аук-
ција, као метод продаје, представља јавно надметање потенцијалних 
купаца, догађало се да понуђач који је био први заправо, и није имао 
намеру да стварно купује па је одустајао како би други на листи постао 
купац под повољнијим условима. Зато, ове измене предвиђају губљење 
својства купца и права да учествује на будућим аукцијама за тај субјект, 
уколико учесник на јавној аукцији који је проглашен купцем или који 
истакне другу највишу понуду, не потпише записник или не изврши 
плаћање у предвиђеном року. Губљење права да учествује на будућим 
аукцијама истог субјекта односи се и на чланове породица лица које је 
изгубило својство купца (потомци, брачни и ванбрачни друг и роди-
тељи), као и на правно лице чији је он оснивач.

То није једина последица у односу на лице које је изгубило својс-
тво купца и чланове његове породице. Они нису имали право учешћа 
у будућим аукцијама за било који субјект приватизације у периоду од 6 
месеци од дана одржавања аукције на којој је купац изгубио то својство. 
Уколико би то лице поново изгубило својство купца, по истеку рока од 
6 месеци, настао би губитак права будућег учешћа за било који субјект 
приватизације.

3. Измене Закона из 2007. године

Измене Закона из 2007. године, када је поступак приватизације 
већ при крају, предвиђа најстрожије критеријуме у погледу лица која се 
могу појавити у поступку приватизације. После тачке 3 претходних из-
мена које одређују која лица не могу да учествују у овом поступку додаје 
се тачка 4 која искључује и лица која су осуђивана или против којих се 
води поступак за следећа кривична дела:

– против привреде;
– против службене дужности;
– за тешко убиство;
– тешку крађу, разбојничку крађу, разбојништво, утају, превару, 

неосновано коришћење кредита и друге погодности, изнуду, 
уцену и зеленаштво;
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– неовлашћену производњу, држање и стављање у промет опој-
них дрога, омогућавање и уживање опојних дрога, производње 
и стављање у промет шкодљивих производа, загађивање воде 
за пиће и животних намирница и тешка дела против здравља 
људи;

– загађивање животне средине, непредузимање мера заштите 
животне средине, противправна изградња и стављање у погон 
објеката и постројења која загађују животну средину, уношење 
опасних материја у Србију и недозвољено прерађивање, одла-
гање и складиштење опасних материја и недозвољена изградња 
нуклеарних постројења;

– злочиначко удруживање, израђивање и набављање оружја и 
средстава намењених за извршење кривичних дела, недозвоље-
но држање оружја и експлозивних материја, недозвољено пре-
лажење државне границе и кријумчарење људи, неовлашћено 
организовање игара на срећу и неовлашћено бављење одређе-
ном делатношћу;

– организованог криминала;
– кривична дела из члана 149 став 2 Закона о планирању и из-

градњи (односи се на физичко лице које је инвеститор или од-
говорно лице у правном лицу које дозволи прикључење објек-
та, који се гради или је изграђен без одобрења за изградњу или 
главног пројекта, на енергетску термоенергетску или телекому-
никациону мрежу, водовод и канализацију – прим. аутора).

Додат је и нови став према коме купац не може бити ни привред-
но друштво у коме се лице из става 3 тачка 2, 3 и 4 овог члана смат-
ра контролним чланом или контролним акционаром, у смислу закона 
којим се уређују привредна друштва.

Већ при летимичном прегледу измена члана 12 Закона, могу се 
поставити врло озбиљна питања. Најпре, идући од основног текста За-
кона, до последњих измена, може се уочити лепеза све строжијих услова 
за искључење купаца из поступка приватизације. Законодавац чак није 
остао доследан ни код првобитног услова везаног за једнократни порез, 
не проверавајући да ли су сви поступци окончани. Имајући у виду да су 
поједини поступци приватизације окончавани у времену и према усло-
вима који су важили пре каснијих измена, више је него очигледно да је 
могућност бити купац у поступку приватизације различито третирана у 
појединим фазама примене Закона, што је довело до неконзистентности 
Закона и неравноправности физичких и правних лица која су учество-
вала као купци.
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Питање се може поставити и обрнуто: да су строги услови из из-
мена Закона из 2007. године били уграђени у основни текст Закона из 
2001. године, колико лица са којима је већ закључен уговор о куповини 
субјекта приватизације, не би могло бити учесник у поступку продаје 
имовине и друштвеног капитала? Будући да аутор не располаже са тим 
подацима, даља размишљања остају на нивоу претпоставки. Законода-
вац би морао да одговори и на питање зашто су строжији критеријуми 
постављени при окончању поступка приватизације, а не одмах у почет-
ку. Ако се овоме додају нереално постављени рокови за окончање при-
ватизације, очигледно је да анализе које су претходиле конципирању 
законских решења приватизације нису довољно добро сачињене.

III Правна природа решења о покретању
принудне ликвидације субјекта приватизације

За разлику од материјално-правних одредаба у сету закона којима 
је уређена приватизација, процесно-правне одредбе које се тичу прав-
не заштите учесника у поступку приватизације у управном поступку, 
уз могућност судске заштите, или нису уопште или на потпун начин 
уређене. То упућује на закључак да законодавац није био сигуран код 
утврђивања правне природе донетих аката. Опредељивањем карактера 
донетих аката и, у крајњој линији, дозвољености судске заштите, пости-
же се унапред правна сигураност учесника у поступку приватизације.

У недостатку јасних одредби које упућују на могућу правну за-
штиту, Управно одељење Врховног суда Србије је имало обавезу, да на 
седницама Одељења утврђује правна схватања у погледу разграничења 
надлежности управних и трговинских судова у овој материји.5 Добра 
страна заузетих правних схватања се уочавала и кроз њихово прихва-
тање уз одговарајуће измене у прописима.6 При свему томе, мора се 
нагласити да је одредбом члана 17 ЗУП-а, предвиђено да „стварна над-
лежност за решавање у управном поступку одређује се по прописима 
којима се уређује одређена управна област, односно по прописима који-
ма се одређује надлежност појединих органа“.

Чланом 4 измена Закона из 2007. године мења се члан 14 основног 
текста Закона, на начин да законодавац предвиђа рок до 31.12.2008. го-

5 Љ. Пљакић, „Разграничење надлежности управних и трговинских судова у поступ-
ку приватизације“, Право и привреда, бр. 5-8/2005.

6 Љ. Пљакић, „Продаја капитала и имовине субјекта приватизације методом јавне 
аукције“, Билтен судске праксе ВСС, бр. 2/06; Љ. Пљакић, „Продаја капитала и имо-
вине субјекта приватизације методом јавног тендера“, Билтен судске праксе ВСС, 
бр. 3/07.
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дине до кога за приватизацију неприватизованог друштвеног капитала 
мора да се обави јавни позив за учешће на јавном тендеру односно, јав-
ној аукцији. Последица за непоштовање овог рока је доношење решења 
Агенције о покретању принудне ликвидације приватизације (ликвида-
ција).

Други случај покретања поступка ликвидације субјекта прива-
тизације се такође, везује за сам ток поступка приватизације, па ће се 
ликвидација покренути и када друштвени капитал односно имовина, 
није продат ни после трећег спроведеног јавног тендера, односно јавне 
аукције. Трећи случај покретања поступка ликвидације субјекта прива-
тизације у поступку приватизције се везује за ситуацију у којој субјект 
приватизације није поднео годишњи финансијски извештај агенцији 
надлежној за вођење Регистра привредних субјеката две године узастоп-
но. Ова могућност произлази из обављања контролне функције, па ре-
шење није срећно формулисано, јер у тој фази привредни субјекат нема 
статус субјекта приватизације. Треба нагласити да је норма когентне 
природе, измене Закона користе термин (покреће се) и не препушта ни-
чијој вољи одлуку о ликвидацији.

У односу на донето решење законодавац не предвиђа никаква 
правна средства, па се са разлогом поставља питање могућности њихо-
вог коришћења. Та могућност зависи од оцене правне природе донетог 
решења.

1. Ненадлежност трговинског суда

Одмах ћемо рећи: донето решење нема карактер одлуке која би се 
испитивала код трговинског суда. Ликвидација у поступку приватиза-
ције не представља ликвидацију привредних друштава из Главе VI, чла-
на 350 и 351 Закона о привредним друштвима, будући да се она спрово-
ди одлуком ортака, чланова или акционара. Побијање таквих одлука се 
врши у поступку код трговинског суда (члан 305 Закона о привредним 
друштвима). Доносилац ових одлука није Агенција, па је и њихова прав-
на природа другачија, а тиме и могућност правне заштите.

2. Разлози за надлежност управног суда

Провера надлежности управног суда у овој материји захтева 
претходну анализу законског решења управног акта преко које се отва-
рају врата одговарајуће судске заштите. Дефиниција управног акта није 
дата у Закону о опшем управном поступку, што се можда, очекује, већ 
је дата у члану 6 Закона о управним споровима, будући да је управни 
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спор спор о законитости аката државних органа и предузећа и других 
организација у вршењу јавних овлашћења.

Управни акт је дакле, акт којим државни орган и предузеће или 
друга организација, у вршењу јавних овлашћења, решава о одређеном 
праву или обавези физичког лица или правног лица или друге странке 
у управној ствари.

Државни орган је, по самом значењу, снабдевен јавним овла-
шћењима, а предузећа или друге организације да би доносиле акте са 
карактером управних аката, морају да имају законом пренето јавно ов-
лашћење. Очигледно је да Агенција за приватизацију има такво овла-
шћење будући да је један од субјеката који спроводи приватизацију. Да 
се ради о појединачном акту не треба посебно образлагати, јер се ликви-
дација у поступку приватизације врши у односу на одређеног субјекта.

Најтеже је у анализи управног акта одредити да ли се ради о уп-
равној ствари. Понекад, у пракси, теже и од решавања више компли-
кованих предмета. По мишљењу овога аутора, ликвидација у поступку 
приватизације од стране Агенције за приватизацију, снабдевене јавним 
овлашћењем, као доносиоца акта, јесте одлучивање у управној ствари, 
на који начин се супроставља по својој природи реченој ликвидацији из 
Закона о привредним друштвима. Сматрам такође, да је у овој материји 
законодавац морао да предвиди двостепени поступак, уз могућност 
улагања одговарајућег правног средства Министарству за послове при-
ватизације, као код преиспитивања одлуке на јавном тендеру или аук-
цији. Против одлуке Министарства се може користити судска заштита 
подношењем тужбе у управном спору код Врховног суда Србије. Суд би 
се у управном спору, у оцени законитости донетог акта, ограничио на 
постојање законских услова из члана 4 измене Закона из 2007. године. 
На овај начин би се обезбедила потпуна заштита странака како у управ-
ном тако и у судском поступку.

IV Закључaк

1. Закон о приватизацији, са свим изменама и допунама, пред-
ставља недовољно конзистентан законски текст у погледу рокова за 
његово спровођење, искључење купаца из поступка приватизације и 
одређивања карактера донетих аката у њему. То указује на недовољно 
припремљене анализе које су претходиле доношењу Закона у погледу 
броја субјеката које треба приватизовати и трајању самог поступка.

2. Велике разлике у погледу искључења купаца у поступку прива-
тизације кроз измене основног текста Закона, створиле су ex lege нерав-
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ноправност физичких и правних лица приликом учешћа у поступку у 
појединим фазама примене Закона, што се граничи са повредама опш-
теприхваћених норми европског права.

3. Решење Агенције за приватизацију из члана 4 измена Закона о 
приватизацији о покретању принудне ликвидације субјекта приватиза-
ције има карактер управног акта који мора да буде донет у форми пред-
виђеној чланом 196 ЗУП-а.

4. Против донетог решења може се уложити жалба Министарству 
надлежном за послове приватизације.

5. Против решења донетог по жалби дозвољена је тужба Врхов-
ном суду Србије у управном спору. Код оцене законитости донетог акта, 
суд проверава испуњеност услова из члана 4 измене Закона из 2007. го-
дине.

Ljubodrag PLJAKIĆ
Јudge of the Superme Court of Serbia

AT THE END OF THE PRIVATIZATION PROCEDURE?

Summary

Th e goal of the paper is to assess the quality of legal solutions and the 
cohesion force of their regulations through evaluation of deadlines for the per-
formance of privatization, reasons for exclusion of the buyers from the proce-
dure and characters of passed acts in this procedure, especially resolutions on 
institution of forced liquidation of the privatization subject.

Th e amendments to the Privatization Law infl uenced the inequality of 
natural persons as the buyers, in single phases of the Law implementation. Th e 
resolution of the Privatization Agency on the institution of forced liquidation 
of the privatization subject has the character of an administrative act against 
which a complaint is permitted in the administrative proceedings and a court 
procection in the administrative dispute.

Key words: privatization, terms, buyers, compulsory liquidation.
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ПРАВО ЗАПОСЛЕНИХ НА СТЕЧАЈНИ ВИШАК

Резиме

Тема овог реферата је остварење права запослених на учешће у 
расподели стечајног вишка који чини друштвена имовина. Право на 
учешће у расподели стечајног вишка се остварује посебном применом 
правила Закона о приватизацији о стицању бесплатних акција. То право 
се може утврдити одлуком стечајног већа упркос чињеници да Влада 
није донела посебан акт о критеријумима и начину исплате новчане 
накнаде запосленима из стечајног вишка. Који су то критеријуми и 
на који начин се могу применити анализирано је у овом реферату. 
Тако је уважавањем постојећих законских решења изведен закључак 
да запослени могу остварити одговарајућу новчану накнаду из новчане 
противвредности 30% односно 15% преосталог стечајног вишка.

Кључне речи: запослени, стечајни вишак, новчана накнада, бесплатне 
акције.

I Увод

Основни – класични циљ стечајног поступка се реализује ства-
рањем услова за колективно намирење поверилаца стечајног дужни-
ка кроз уновчење његове имовине и равномерну поделу прикупљених 
средстава повериоцима. Међутим, циљ стечајног поступка се не иска-
зује само и једино у заштити интереса стечајних поверилаца. Напротив, 
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правним институтом стечаја се морају подједнако заштитити и интере-
си других учесника у том поступку. То су интереси стечајног дужника, 
али и шире друштвене заједнице. Зато се поступак стечаја мора посмат-
рати и у светлу интереса поверилаца и стечајног дужника и друштва у 
целини.1

Интереси стечајних поверилаца се испољавају у потреби равно-
мерног и правичног намирења њихових потраживања. Он се задовоља-
ва кроз пропорционалну расподелу ризика инсолвентности дужника на 
све његове повериоце. Тиме се исцрпљује могућност намирења и фаво-
ризовања једног на штету других поверилаца. Сви повериоци стечајног 
дужника се морају ставити у исту раван могућег сразмерног намирења 
њихових потраживања. На тај начин се принцип првенства намирења у 
поступку извршења замењује принципом једнакости и равноправности 
измирења свих поверилачких потраживања у поступку стечаја.

Осим интереса стечајних поверилаца у поступку стечаја се мо-
рају заштити и интереси шире друштвене заједнице. Правила стечајног 
поступка морају представљати израз опште заштите интереса стечајних 
поверилаца, али и очувања предузетничког морала. Она морају стиму-
лисати заснивање дужничко поверилачких односа и јачање свести о 
нужности њиховог поштовања. Јер, испуњење преузетих обавеза није 
искључиво интерес поверилаца већ и друштва као целине.

Активни учесници поступка стечаја су и запослена лица код 
стечајног дужника. Она у том поступку учествују са циљем да оства-
ре намирење својих неизмирених потраживања из радног односа код 
стечајног дужника. Намирење неизмирених зарада и осталих примања 
запослених из радног односа јесте први, али није и примарни циљ који 
та лица желе постићи у стечају. Њихов примарни циљ је подударан са 
друштвеним интересом да се стечај оконча очувањем правног субјекти-
витета стечајног дужника. Таквим окончањем стечаја обезбеђује се на-
ставак привредне активности стечајног дужника, а тиме и одговарајућа 
упосленост у обављању његове делатности. Зато су запослена лица код 
стечајног дужника итекако заинтересована за судбину свог радног од-
носа после окончања стечаја.

Према томе, намирење неисплаћених потраживања из радног 
односа код стечајног дужника и очување радно правног односа пред-
стављају два основна циља запослених у односу на могући исход сте-
чајног поступка. Међутим, поред тих интереса запослени у одређеним 
случајевима могу имати и интерес за остварење права на учешће у рас-
подели стечајног вишка. Право на сразмерни део стечајног вишка запос-

1 Види: В. Радовић, Индивидуални стечај – стечај над имовином физичког лица, 
Београд, 2006, стр. 14.
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лени могу остварити као акционари стечајног дужника независно од ос-
нова стицања права на акције. То значи да запослени могу равноправно 
учествовати у расподели стечајног вишка са другим акционарима и по 
основу бесплатних акција стечених у поступку приватизације стечајног 
дужника.2 У том случају, у круг запослених са правом учешћа у распо-
дели стечајног вишка по основу бесплатних акција улазе запослена или 
лица која су раније била запослена код субјекта приватизације, запосле-
ни у матичном, односно зависном предузећу ако је субјект приватиза-
ције зависно, односно матично предузеће, као и пензионисана лица код 
субјекта приватизације.3 Њихово учешће у расподели стечајног вишка 
је неспорно у сразмери номиналне вредности акција које поседују.4

Међутим, стечајни вишак се може појавити и по окончању пос-
тупка стечаја над привредним субјектом који је пословао са искључи-
вим или већинским капиталом у друштвеној или државној својини. У 
том случају се ради о стечајном вишку који је претекао по окончању 
стечаја покренутог пре приватизације стечајног дужника. Тада се сход-
но законском наређењу прописаном одредбом члана 124 став 2 Закона 
о стечајном поступку продаја и расподела те имовине врши у складу 
са прописима о приватизацији. То даље значи да се питање расподеле 
стечајног вишка као преосталог друштвеног, односно државног капи-
тала, мора посредно решити применом одговарајућих прописа о прива-
тизацији. Примена тих прописа се односи на начин продаје преостале 
друштвене, односно државне имовине, као и расподелу тако добијених, 
односно преосталих новчаних средстава из стечаја.

С тим у вези, у пракси се као спорно поставило питање да ли се 
расподела преосталог стечајног вишка, друштвеног, односно државног 
капитала, може извршити у корист запослених лица код стечајног дуж-
ника, колико може износити њихово учешће у тој деоби и који орган 
је овлашћен да спроведе сам поступак деобе. Ова питања су посебно 
акуализована са успешним окончањем стечаја „Робне куће“ Београд, као 
и неких других привредних субјеката који су пре стечаја пословали са 
средствима у већинској друштвеној својини. Тим поводом спор о праву 
учешћа запослених у оствареном стечајном вишку решаван је пред Сте-
чајним судом, Агенцијом за приватизацију и Владом Републике Србије. 

2 То су акције стечене по основу преноса дела капитала, субјекта приватизације без 
накнаде по основу одредби Закона о приватизацији (Службени гласник РС, бр. 
38/2001, 18/2003, 42/2005, 123/2007) у поступку приватизације који је спроведен 
пре покретања стечаја.

3 Види одредбу члана 42 Закона о приватизацији.
4 То право акционара се остварује на начин и под условима прописаним одредбом 

члана 124 став 1 Закона о стечајном поступку, а на основу одредбе члана 51 став 1 
тачка 3 Закона о приватизацији.
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Стечајни суд и Агенција за приватизацију су одбили захтеве бивших 
запослених, док је Влада њиховом захтеву удовољила.5 Агенција за при-
ватизацију је оспорила захтев запослених са образложењем да је про-
даја „Робних кућа“ Београд извршена по Закону о стечајном поступку, 
а не по Закону о приватизацији, због чега запослени не могу остварити 
право на 30% учешћа у оствареној продајној цени стечајног дужника. 
Супротно Агенцији за приватизацију, Влада је својим закључком од 
12.7.2007. године прихватила захтев запослених за учешће у расподели 
стечајног вишка.6 Влада је то право признала свим тренутно радно ан-
гажованим и бившим запосленима који су у периоду од 1966. године до 
дана објављивања огласа за пријаву свог учешћа у расподели стечајног 
вишка радили у Предузећу „Робне куће“ Београд и Компанији „Робне 
куће“ Београд. Влада је прихватила и предлог Министарства економије 
и регионалног развоја о висини посебних отпремнина које по том ос-
нову припадају запосленим лицима. Међутим, упркос таквим одлукама 
Владе, Национална служба за запошљавање није у потпуности реализо-
вала исплату запосленима, иако су јој за то опредељена средства из сте-
чајној вишка у целости пребачена.7 Тим поводом су донете и препоруке 
заштитника грађана о потреби отклањања учињених неправилности 
у раду Министарства економије и регионалног развоја и Националне 
службе за запошљавање.8

Расправа о праву запослених на учешће у стечајном вишку је при-
сутна и у стручним круговима. Тим поводом је изнето становиште да 
запослени могу остварити право на стечајни вишак само у случају када 
је исти остварен у поступку стечаја над дужником код кога је претход-
но спроведен поступак реструктурирања. У противном, када је стечај-
ни вишак остварен у поступку стечаја над дужником над којим није 
спроведен поступак реструктурирања, запослени не би имали право на 
учешће у његовој расподели.9 Такво становиште се заснива на тврдњи 
да запослени у стечајном поступку не могу остварити права на бесплат-
не акције, јер се продаја стечајног вишка не врши као продаја капитала. 

5 О учешћу ових органа и њиховим одлукама по захтевима бивших запослених у 
„Робне куће“ Београд јавност су упознала средства јавног информисања (види: 
Дневни лист „Данас“ од 23.2.2009. године).

6 Закључак Владе Републике Србије 05 бр. 023–4191/2007–1 од 12.7.2007. године.
7 Те чињенице су констатоване од стране заштитника грађана Републике Србије у 

поступку контроле законитости и правилности рада Министарства економије и 
регионалног развоја и Националне службе за запошљавање (види интернет адресу: 
www.zastitnik.gov.rs).

8 Види: Препоруке заштитника грађана бр. 070–559/08–04.
9 Тако: Т. Матковић-Стефановић, „Приказ појединих решења из Закона о 

приватизацији“, Зборник радова „Стечај и приватизација“, Вршац, 2009.
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С тим у вези се истиче и да закон не предвиђа право на новчану нак-
наду запослених из средстава остварених продајом друштвене имовине 
која представља стечајни вишак, због чега се тако остварена средства 
могу уплатити само на уплати рачун буџета Републике Србије и потом 
распоредити у складу са одредбом члана 61 Закона о приватизацији.10

Мишљења смо да изнето становиште представља исувише појед-
ностављено тумачење законских норми о праву запослених на учешће у 
расподели стечајног вишка. Такође, налазимо и да се то питање не може 
решавати од случаја до случаја појединачним одлукама Владе. Поготову 
нема места произвољним одређивањима висине „пословне отпремни-
не“, коју Влада по том основу признаје запосленим лицима код стечајног 
дужника. То су и разлози због којих се у овом реферату жели сагледа-
ти законом установљено решење које у условима постојеће нормативне 
регулативе допушта учешће запослених у расподели стечајног вишка уз 
указивање на могући правни пут остварења тог права у пракси.

II Стечајни вишак

Поступак стечаја се може спровести само у случају када имови-
на стечајног дужника омогућава одређени проценат намирења потра-
живања његових поверилаца. То значи да је постојање одређене имо-
винске вредности стечајне масе једна од основних материјалноправних 
претпоставки за спровођење стечаја. Отуда се само у случају постојања 
имовине дужника у вредности која оправдава вођење стечајног поступка 
може тај поступак спровести, јер, циљ стечајног поступка је обезбеђење 
истовременог, заједничког и равноправног намирења свих поверилаца 
стечајног дужника.11 То стечају даје карактер специфичне генералне ег-
зекуције.12 Она се спроводи у стечају као посебном грађанском поступку 
у коме се у зависности од вредности стечајне масе остварује делимично 
или потпуно намирење свих стечајних поверилаца. Потраживања сте-
чајних поверилаца се намирују из расположиве стечајне масе дужника. 
Њу чини целокупна имовина стечајног дужника у земљи и иностранс-
тву на дан покретања стечајног поступка, као и имовина коју је стечај-
ни дужник стекао током поступка стечаја.13 Тако дефинисана стечајна 

10 Види: Т. Матковић-Стефановић, нав. дело, стр. 264.
11 Стечај може довести до престанка правног субјективитета стечајног дужника. У 

том случају он представља последњу шансу за намирење поверилаца. Зато разлози 
правичности налажу да се свим повериоцима обезбеди равноправна конкуренција 
у намирењу њихових потраживања из целокупне имовине стечајног дужника.

12 Види одредбу члана 1 Закона о стечајном поступку.
13 Види одредбу члана 81 Закона о стечајном поступку.
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маса указује да њу чине и права и обавезе стечајног дужника. Овак-
во становиште се изводи из опште дефиниције имовине као скупа свих 
права и обавеза њеног титулара. Овако посматрана стечајна маса би се 
састојала из активе коју би чинила сва права стечајног дужника и па-
сиве у коју би улазила ненамирена потраживања његових поверилаца. 
Међутим, законска намена стечајне масе је намирење стечајних и раз-
лучних поверилаца. Зато се под стечајном масом могу подразумевати 
само права стечајног дужника. Њих чине право својине на покретним и 
непокретним стварима, новчана средства и хартије од вредности и дру-
га имовинска права. Уновчењем тих права стечајног дужника формира 
се стечајна маса из које се врши намирење његових дуговања.

Уновчење стечајне масе се реализује појединачним продајама не-
покретних и покретних ствари, продајом делова стечајног дужника који 
чине функционалну целину, или, пак, продајом стечајног дужника као 
правног лица.14 Сам поступак продаје се може спровести јавним надме-
тањем, прикупљањем понуда, или непосредном погодбом.15 Независно 
од начина извршене продаје тако прикупљена новчана средства служе 
за подмирење потраживања поверилаца стечајног дужника. То се чини 
у поступку деобе која се спроводи под условима и на начин прописан 
одредбом члана 115 Закона о стечајном поступку. Деоба прикупљених 
новчаних средстава ради намирења стечајних поверилаца се врши пре-
ма динамици њиховог прилива. Отуда се поступак деобе може реализо-
вати кроз делимичну, главну, накнадну и завршну деобу. Изузетно, а за 
случај да се и по закључењу стечаја накнадно пронађе имовина стечајног 
дужника могуће је извршити и накнадну деобу стечајне масе. Законско 
одређење правила деобе несумњиво указује да се она може извршити 
и кроз више делимичних деоба. Међутим, независно од чињенице да 
ли се деоба врши као делимична, главна или завршна она се увек спро-
води у висини утврђеног процента намирења потраживања стечајних 
поверилаца у односу на исплатни ред њиховог намирења. То значи да се 
коначним процентом извршеног намирења поверилачких потраживања 
опредељује да ли су иста делимично или у потпуности намирена. Да ли 
ће се утврђена потраживања у поступку стечаја намирити делимично 
или у потпуности одређује се вредношћу расположиве деобне масе.

У случају потпуног намирења поверилаца свих исплатних редова 
преостала нераспоређена средства представљају стечајни вишак. Ако 
по намирењу потраживања свих поверилаца претекне стечајни вишак 
он се мора предати акционарима или власницима стечајног дужника.16 

14 Види одредбу члана 110 став 1 и члана 112 Закона о стечајном поступку.
15 Види одредбу члана 110 став 2 Закона о стечајном поступку.
16 Такво законско наређење је изричито прописано одредбом члана 124 став 1 Закона 

о стечајном поступку.
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Међутим, законом није одређено у чему се састоји стечајни вишак. Од-
редбом члана 124 став 1 Закона о стечајном поступку прописана је само 
дужност стечајног управника да преостали вишак деобне стечајне масе 
преда акционарима или власницима. Деобни вишак стечајне масе се 
може састојати у преосталим новчаним средствима, али исто тако и у 
непродатим покретним или непокретним стварима, другим имовинс-
ким правима, или деловима имовине стечајног дужника која чини фун-
кционалну целину. Такође, под стечајним вишком се могу подразуме-
вати и сва друштвена средства која претекну након окончања поступка 
реорганизације а представљају средства рада реорганизованог стечајног 
дужника. Такво опредељење стечајног вишка је могуће из разлога што се 
и у случају делимичног уновчења имовине стечајног дужника могу ос-
тварити довољна средства за подмирење свих поверилачких потражи-
вања. У том случају преостала непродата имовина, такође, представља 
стечајни вишак. Изузетно, стечајни вишак се може исказати и само у 
виду нераспоређених новчаних средстава. Тако исказан стечајни вишак 
се може остварити искључиво у поступку продаје стечајног дужника као 
правног лица. Осим у виду нераспоређених новчаних средстава и пре-
остале друштвене имовине стечајни вишак може настати и у преоста-
лим друштвеним средствима након окончања реорганизације стечајног 
дужника. У том случају преостали стечајни вишак представља друшт-
вена средства са којима управља реорганизовани стечајни дужник. Он 
то чини као привредни субјект са очуваним правним субјективитетом. 
Зато и настали стечајни вишак у поступку реорганизације мора имати 
посебан правни третман у односу на преостала новчана средства и не-
продату друштвену имовину у поступку банкротства.

III Расподела стечајног вишка

Обзиром на различити карактер стечајног вишка поставља се пи-
тање његове расподеле у зависности да ли га чине преостала новчана 
средства, непродата имовина стечајног дужника или преостала друшт-
вена средства по окончању реорганизације стечајног дужника. С тим 
у вези, спорно је који орган и на који начин може утврдити проценат 
расподеле и круг лица која имају право на стечајни вишак.

Мишљења смо да те радње у случају стечаја привредног друштва 
које је пословало средствима у приватној својини мора предузети сте-
чајни управник. Он је у обавези да преко централног регистра хартија 
од вредности, односно јавног регистра привредних друштава, утврди 
ко су акционари, односно власници стечајног дужника и колико износе 
њихови власнички удели. На темељу тих података и уз сагласност сте-
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чајног судије, стечајни управник мора сачинити листу акционара, од-
носно власника стечајног дужника са исказаним процентом њиховог 
власничког права над стечајним дужником. Тако сачињена листа пред-
ставља део нацрта завршног стечајног биланса који се доставља стечај-
ном већу. На основу тих података стечајно веће мора донети посебно 
решење којим ће одредити пренос стечајног вишка власницима стечај-
ног дужника у проценту адекватном њиховом власничком уделу.17 То је 
редован поступак расподеле стечајног вишка када је стечај спроведен 
над привредним друштвом које је пословало са средствима у приватној 
својини.

Међутим, поступак стечаја се у нашим условима још увек, нај-
чешће, спроводи над привредним друштвима која су пословала са средс-
твима у друштвеном власништву. Тада се преостали стечајни вишак не 
може расподелити на начин и под условима који важе за стечај када се 
стечај спроводи над привредним субјектом који је пословао са средс-
твима у приватној својини. Одредбом члана 124 став 2 Закона о стечај-
ном поступку је прописано да ће се у том случају преостали стечајни 
вишак који представља друштвено власништво продати и расподелити 
у складу са прописима о приватизацији. Међутим, Законом о стечајном 
поступку није прописано који орган је овлашћен да спроведе продају 
и расподелу преостале друштвене имовине као стечајног вишка. Стога 
је спорно да ли у том поступку Агенција за приватизацију учествује у 
својству стечајног управника, или овлашћеног органа за приватизацију. 
Сматрамо да је одговор на то питање опредељен начином окончања сте-
чајног поступка. У случају када се стечај спроведе и оконча кроз пос-
тупак банкротства Агенција за приватизацију може вршити продају и 
расподелу стечајног вишка само у својству стечајног управника. У про-
тивном, када се стечај спроводи кроз реорганизацију стечајног дужника, 
тада се преостала друштвена имовина код субјекта реорганизације мора 
продати у поступку приватизације као законом прописаном поступку 
за претварање друштвене у приватну својину. У том случају продају сте-
чајног вишка мора спровести Агенција за приватизацију као законом 
овлашћени орган за спровођење поступка приватизације друштвеног, 
односно државног капитала.

Према томе, улога Агенције за приватизацију у поступку распо-
деле стечајног вишка опредељена је правним карактером банкротства, 
односно реорганизације стечајног дужника. У поступку банкротства 
се врши продаја целокупне имовине стечајног дужника и тако добије-

17 Оваква обавеза стечајног већа се темељи у одредби члана 122 став 1 тачка 4 Закона 
о стечајном поступку, којом је прописано да стечајно веће решењем одређује 
завршно рочиште на коме се одлучује о нераспоређеним деловима деобне масе.
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на средства расподељују његовим повериоцима. Тај поступак спроводи 
стечајни управник.18 Он је овлашћен и да сачини нацрт завршног сте-
чајног биланса. Завршни стечајни биланс представља извештај стечајног 
управника о утврђеној вредности стечајне масе, оствареним средстви-
ма њеним уновчењем, учињеним издацима поводом вођења стечајног 
поступка, намирењу излучних и разлучних поверилаца, утрошеним 
средствима за исплату потраживања стечајних поверилаца, исплаће-
ним накнадама и наградама из стечајне масе и преосталом стечајном 
вишку.19 Зато се у завршном стечајном билансу мора изричито одреди-
ти начин расподеле преосталог стечајног вишка. На основу података из 
завршног стечајног биланса стечајно веће мора донети коначно решење 
о нераспоређеним деловима деобне масе. Таква обавеза стечајног већа 
је прописана императивном одредбом члана 122 став 1 тачка 4 Закона 
о стечајном поступку. Зато стечајно веће мора својим решењем одре-
дити не само обим стечајног вишка већ и начин његове расподеле. Оно 
то мора учинити увек када се поступак стечаја оконча банкротством 
стечајног дужника. Из реченог следи да се решењем стечајног већа, а 
на предлог Агенције за приватизацију, као стечајног управника, мора 
распоредити стечајни вишак без обзира да ли га чине нераспоређена 
новчана средства или непродата имовина стечајног дужника. Из истих 
разлога стечајно веће мора својим решењем одредити и обим и начин 
расподеле стечајног вишка који је остварен продајом преосталих сред-
става у друштвеној својини. Обавеза таквог поступања стечајног већа 
је опредељена законским наређењем да се поступак стечаја закључује 
решењем стечајног већа које се доноси на завршном рочишту.20 То јасно 
указује да се поступак банкротства не може окончати без доношења од-
луке стечајног већа о обиму и начину расподеле стечајног вишка између 
лица која полажу законско право на његово преузимање.

IV Утврђивање права запослених на стечајни вишак

Ко су лица која учествују у расподели стечајног вишка и колико 
износи њихово појединачно право учешћа у том поступку одлучује сте-
чајно веће. Оно то чини на темељу овлашћења прописаних одредбом 

18 То овлашћење стечајног управника је конституисано одредбом члана 17 став 1 
тачка 11 Закона о стечајном поступку.

19 Обавеза израде завршног стечајног биланса од стране стечајног управника 
утемељена јe у императивној одредби члана 17 став 1 тачка 12 Закона о стечајном 
поступку.

20 То је изричито прописано одредбом члана 125 став 1 Закона о стечајном 
поступку.
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члана 124 став 2 Закона о стечајном поступку, уз сходну примену про-
писа о приватизацији. То значи да стечајно веће применом одредаба За-
кона о приватизацији не утврђује права запослених на бесплатне акције, 
већ посредством прописаних правила тим законом за стицање бесплат-
них акција одређује проценат учешћа и новчану накнаду коју запослени 
могу остварити из стечајног вишка. Стога се одредбе Закона о прива-
тизацији посредно примењују и у поступку продаје преостале имовине 
стечајног дужника као стечајног вишка. Отуда се и поступак утврђења 
права запослених на стечајни вишак не спроводи по одредбама Закона 
о приватизацији већ по Закону о стечајном поступку, али уз посредну 
примену одредаба Закона о приватизацији којима се регулише продаја 
друштвеног капитала и остварење права на бесплатне акције. Зато су 
за правилно заузимање става о остварењу права запослених на учешће 
у расподели стечајног вишка меродавне одговарајуће одредбе Закона 
о приватизацији којима се регулише поступак продаје друштвеног ка-
питала и стицање права на бесплатне акције. Из тог разлога, а у циљу 
изналажења правно релевантног решења о могућности учешћа запосле-
них у расподели стечајног вишка морају се уважити правила прописана 
одредбама Закона о приватизацији којима су та питања уређена.

Одредбама Закона о приватизацији је прописано да се привати-
зација спроводи продајом капитала и преносом капитала без накнаде.21 
Пренос капитала без накнаде се обавља после спроведене продаје капи-
тала и то преносом акција запосленима и преносом акција грађанима.22 
За пренети део капитала запосленима без накнаде се издају бесплатне 
акције.23 Право на бесплатне акције стичу само држављани Републике 
Србије који су запослени или су раније били запослени у субјекту при-
ватизације, затим запослени у матичном, односно зависном предузећу 
ако је субјект приватизације, зависно, односно матично предузеће, као 
и пензионисана лица код субјекта приватизације. Запослени по основу 
приватизације могу стећи бесплатне акције у вредности 30% капитала 
који се приватизује, ако се приватизација спроводи методом јавне аук-
ције, односно 15%, када се то чини методом јавног тендера.24 Тај проце-
нат капитала се распоређује запосленима у сразмери броја акција који 
они могу остварити у субјекту приватизације. Запослени имају право 
на стицања акција без накнаде за сваку годину радног стажа у субјек-
ту приватизације, али највише до 35 година радног стажа.25 Номинал-

21 Види одредбу члана 9 Закона о приватизацији.
22 Види одредбу члана 11 Закона о приватизацији.
23 Види одредбу члана 42 став 1 Закона о приватизацији.
24 Види одредбу члана 45 и 49 став 1 Закона о приватизацији.
25 Види одредбу члана 43 став 1 и 2 Закона о приватизацији.
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на вредност тако стечених акција може износити највише 200 евра у 
динарској противвредности за сваку пуну годину радног стажа.26 По 
истом принципу утврђује се и право запослених на бесплатне акције у 
случају приватизације која се спроводи путем јавног тендера.

Према томе, цитираним одредбама Закона о приватизацији не-
сумњиво је утврђено право запослених на стицање бесплатних акција. 
Бесплатне акције дају право запосленима на управљање, дивиденду и 
учешће у деоби стечајне масе.27 То даље значи да би запослени у случају 
стечаја привредног субјекта који је претходно приватизован увек могли 
узети учешће у расподели његовог стечајног вишка. Штавише, они то 
право могу остварити и у случају стечаја субјекта приватизације која је 
уследила након његовог реструктурирања.28 Спорно је само да ли запос-
лени могу остварити право учешћа у расподели стечајног вишка непри-
ватизованог стечајног дужника у коме није претходно спроведен пос-
тупак реструктурирања. При томе, треба уочити да се и право учешћа 
у расподели стечајног вишка реструктурираног стечајног дужника не 
остварује посредством стечених бесплатних акција, већ као новчана 
накнада из средстава остварених продајом друштвене имовине која 
представља вишак стечајне масе. То право се може остварити у складу 
са критеријумима и начином исплате новчане накнаде коју прописује 
Влада.29 Међутим, Влада није извршила обавезу конституисану одред-
бом члана 43 став 7 Закона о приватизацији. Тиме је постало спорно 
и остварење права запослених на учешће у расподели стечајног вишка 
реструктурираног стечајног дужника. Штавише, у поводу тог питања 
изражено је становиште да се и по извршеној продаји друштвене имо-
вине која чини стечајни вишак претходно реструктурираног стечајног 
дужника исплата припадајуће новчане накнаде запосленима мора одло-
жити до доношења Владине уредбе о критеријумима и начинима испла-
те тих средстава.30

Међутим, такав приступ у решењу наведеног проблема води анар-
хији која се изражава у фактичком лишењу законом признатог права 
запосленим на учешће у расподели стечајног вишка који чине друштве-
на средства. Није спорно да начин продаје стечајног вишка као и крите-
ријуме и начин исплате новчане накнаде запосленима у расподели тако 
стечених новчаних средстава прописује Влада. Спорно је само да ли се 
актом Владе може прописати другачији начин продаје друштвене имо-

26 Види одредбу члана 46 Закона о приватизацији.
27 То је изричито прописано одредбом члана 51 Закона о приватизацији.
28 Види одредбу члана 43 став 5 Закона о приватизацији.
29 Види одредбу члана 43 став 7 Закона о приватизацији.
30 Тако: Т. Матковић-Стефановић, нав. дело, стр. 262.
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вине која чини стечајни вишак, односно критеријуми и начин исплате 
новчане накнаде који по основу учешћа у расподели стечајног вишка 
припада запосленима у односу на већ законом прописане методе про-
даје друштвеног капитала и критеријуме за пренос капитала без накнаде 
запосленима. Мишљења смо да је одговор на то питање негативан. Ово 
из разлога што се сходно уставном наређењу овлашћења Владе своде ис-
кључиво на доношење уредби и других општих аката ради извршења за-
кона.31 Стога се актом Владе не могу одредити другачији метод продаје 
друштвеног капитала, нити се могу прописати другачији критеријуми 
за остварење права запослених на стицање без накнаде дела друштвеног 
капитала који се приватизује. То конкретно значи да се актом Владе до-
нетим у извршењу њеног овлашћења конституисаног одредбом члана 43 
став 7 Закона о приватизацији не могу прописати мања права запосле-
них на учешће у расподели стечајног вишка у односу на законом пропи-
сана права њиховог учешћа у преносу друштвеног капитала без накнаде 
за случај редовне приватизације. У супротном, такав поступак Владе не 
би представљао акт извршења у спровођењу Закона о приватизацији, 
већ потпуно новог уређења права запослених које спада у искључиву 
надлежност законодавца. У том случају Влада не би само изашла из 
Уставом конституисаних овлашћења, већ би својим актом повредила 
и уставно начело равноправности свих грађана пред законом.32 Из тог 
разлога се и право на новчану накнаду запосленима из стечајног виш-
ка који чини друштвена имовина мора остварити у складу са Законом 
о приватизацији прописаним критеријумима за учешће запослених у 
стицању бесплатних акција. Те критеријуме мора применити стечајно 
веће како би на темељу истих утврдило појединачно учешће сваког за-
посленог у поступку расподеле стечајног вишка који чини друштвена 
имовина.

Међутим, расподели новчане накнаде запосленима мора претхо-
дити уновчење непродате друштвене имовине у поступку стечаја (ако 
је има).33 Продаја те имовине се мора извршити у складу са Законом о 
приватизацији прописаним методима продаје. То значи да се поступак 
продаје стечајног вишка може извршити само методом јавне аукције 
или јавног тендера. Продаја путем непосредне погодбе не може се спро-
вести, јер тај метод продаје није допуштен Законом о приватизацији. 
Који ће се од два преостала метода продаје применити ствар је процене 
и одлуке стечајног већа. Оно је овлашћено да определи метод продаје 

31 Види одредбу члана 123 став 1 тачка 3 Устава.
32 Види одредбу члана 21 Устава.
33 На то упућује одредба члана 124 став 2 Закона о стечајном поступку, јер је њоме 

прописана обавеза продаје друштвене и државне имовине као предуслов за 
расподелу исте по основу стечајног вишка.
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друштвеног капитала из разлога што је одлука о расподели стечајног 
вишка у искључивој компетенцији тог органа.

По спроведеном уновчењу стечајног вишка, стечајно веће мора 
утврдити укупну вредност друштвеног капитала стечајног дужника. 
Она представља збир новчаних средстава којим су намирени трошкови 
стечајног поступка, потраживања разлучних и стечајних поверилаца и 
новчаних средстава добијених продајом друштвене имовине која чини 
стечајни вишак. У односу на тако утврђену укупну вредност друштве-
ног капитала стечајног дужника израчунаће се номинални износ који 
би могао припасти запосленима по основу преноса капитала без нак-
наде у случају да је продаја друштвеног капитала извршена у редовном 
поступку приватизације. Тај износ је адекватан новчаној противвред-
ности 30%, односно 15% од укупне вредности продате друштвене имо-
вине у поступку стечаја и уновчења стечајног вишка. Тако добијен износ 
представљао би расположиву новчану вредност за утврђење појединач-
ног учешћа сваког од запослених по основу бесплатних (обрачунских) 
акција као мерила за остварење њиховог права на новчану накнаду из 
стечајног вишка. У односу на тај износ утврдиће се број обрачунских 
бесплатних акција за сваког запосленог у сразмери са годинама остваре-
ног радног стажа код стечајног дужника, тако да се за сваку пуну годину 
стажа запосленом обрачуна динарска противвредност од 200 еура. При 
томе, а за случај да је расположива вредност капитала за обрачун бес-
платних акција мања од укупне номиналне вредности акција које би мог-
ле припасти запосленима без накнаде, стечајно веће би морало смањити 
број појединачних акција по запосленом сразмерно односу расположи-
ве вредности за акције без накнаде и укупне номиналне вредности свих 
акција које би могле припасти запосленима. На тај начин стечајно веће 
би посредним путем утврдило број и вредност обрачунских акција по 
основу којих би сваки запослени могао процентуално узети учешће у 
расподели 30%, односно 15% од укупне новчане вредности стечајног 
вишка у зависности да ли је претходно спроведено уновчење стечајне 
масе реализовано методом јавне аукције или јавног тендера.

Овакав начин расподеле стечајног вишка је опредељен законским 
наређењем да укупна вредност бесплатних акција не може прећи Зако-
ном о приватизацији прописани максимални проценат од 30%, односно 
15% од укупне вредности капитала који се приватизује. Стога макси-
мално учешће свих запослених у расподели стечајног вишка не може 
бити веће од тог процента. То даље значи да стечајно веће мора утврди-
ти номинални износ дела стечајног вишка који је адекватан максимал-
ном проценту учешћа свих запослених у његовој расподели. Он сходно 
одредби члана 45 Закона о приватизацији износи 30% када се продаја 



СТЕЧАЈ И ПРИВАТИЗАЦИЈА Право и привреда

318

врши јавном аукцијом, односно 15% када се сходно одредби члана 49 
истог Закона продаја спроводи путем јавног тендера. Отуда се и укуп-
но учешће запослених у расподели стечајног вишка који чини друштве-
на имовина мора реализовати расподелом новчаног износа оствареног 
стечајног вишка који је адекватан том проценту. Ово из разлога што 
се само таквом расподелом стечајног вишка може удовољити одредбом 
члана 124 став 2 Закона о стечајном поступку прописаном наређењу да 
се његова деоба врши сходном применом одредаба Закона о привати-
зацији. Наиме, тим законом је одређено да предмет продаје представља 
70% укупног друштвеног капитала који се продаје, док се преосталих 
30%, односно 15% друштвеног капитала преноси без накнаде запосле-
нима. Отуда би се и у редовном току ствари, а то значи уз претходно 
проведену приватизацију, расподела стечајног вишка извршила тако 
што би купац друштвеног капитала имао право на учешће од 70%, а 
запослени на 30%, односно 15% од укупне вредности приватизованог 
капитала.34

На описани начин стечајно веће би морало извршити и обрачун 
новчане накнаде запосленима када стечајни вишак чине само новчана 
средства остварена у продаји друштвене имовине стечајног дужника. 
Тако изражен стечајни вишак се може остварити у случају појединачне 
продаје целокупне имовине стечајног дужника или његовом продајом 
као правног лица. Разлика је само што у тој ситуацији Агенција за при-
ватизацију не врши продају стечајног вишка, већ само обрачун износа 
новчане накнаде који могу остварити запослени из преосталог новчаног 
дела стечајног вишка. Ово из разлога што Агенција за приватизацију и у 
случају продаје имовине која чини стечајни вишак и у случају расподеле 
преосталог новчаног износа као стечајног вишка поступа у својству сте-
чајног управника. Тиме се конституише законска обавеза Агенције за 
приватизацију не само да изврши продају имовине која чини стечајни 
вишак, већ и да изврши обрачун појединачних износа новчане накнаде 
за сваког запосленог. Она то мора учинити у складу са законском оба-
везом израде завршног стечајног биланса који представља чињенични 
основ за доношење одлуке стечајног већа о расподели стечајног вишка.

34 Овакав закључак се темељи на законском наређењу садржаном у одредби члана 124 
став 2 Закона о стечајном поступку, по коме се расподела стечајног вишка коју чини 
друштвена имовина мора спровести по прописима Закона о приватизацији. То даље 
значи и да се учешће запослених у расподели стечајног вишка може остварити у 
сразмери њиховог процента учешћа у укупној вредности приватизованог капитала. 
Он сходно одредби члана 45 може износити највише 30% односно 15% сагласно 
одредби члана 49 Закона о приватизацији. Преостали део акцијског капитала до 
његове вредности од 100% био би власништво купца капитала од 70%, па би се и у 
сразмери тих процената морала извршити и расподела стечајног вишка.
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То није случај и када стечајни вишак представљају друштвена 
средства која претекну по окончању поступка реорганизације стечајног 
дужника. Ово из разлога што се реорганизацијом остварује очување 
правног субјективитета стечајног дужника, а стечај окончава коначним 
извршењем плана реорганизације. То има за последицу економско озд-
рављење стечајног дужника које се остварује са потпуним извршењем 
плана реорганизације. Зато се преостала друштвена имовина по окон-
чању поступка реорганизације мора приватизовати кроз редован пос-
тупак приватизације. У том случају Агенција за приватизацију мора 
поступати по Закону о приватизацији како у припреми приватизационе 
документације, тако и у продаји преостале друштвене имовине. Отуда у 
том поступку Агенција за приватизацију не може имати статус стечај-
ног управника већ законом овлашћеног органа за спровођење редовног 
поступка приватизације. Зато се у том случају и права запослених на 
стечајни вишак могу остварити само у поступку редовне приватизације 
кроз одговарајућу расподелу бесплатних акција под условима и на начин 
прописан Законом о приватизацији. Изузетно, и у том случају, као и у 
случају расподеле стечајног вишка преосталог из поступка банкротства, 
запослени неће остварити право на учешће у расподели стечајног виш-
ка преузимањем одговарајућих бесплатних акција. Они то право могу 
изгубити под условима прописаним одредбом члана 74 Закона о при-
ватизацији,35 односно члана 2 став 3 Закона о праву на бесплатне акције 
и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације.36 
Међутим, обзиром на одложни услов у погледу остварења права на бес-
платне акције по Закону о праву на бесплатне акције и новчану накна-
ду коју грађани остварују у поступку приватизације, мишљења смо да 
се запослен пре остварења права на акције по том закону могу одрећи 
истог и тако задржати могућност права учешћа у расподели стечајног 
вишка као запослена лица код стечајног дужника. Ово из разлога што 
се право на акције по Закону о праву на бесплатне акције и новчану 
накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације стиче изја-
вом воље – пријавом која се подноси Агенцији за приватизацију.37 На 
тај начин подносилац пријаве стиче лично субјективно право. Отуда је 

35 Одредбом члана 74 Закона о приватизацији прописано је да право на стицање без 
накнаде по одредбама тог Закона губе лица која су то право остварила на основу 
Закона о својинској трансформацији.

36 Службени гласник РС, бр. 123/2007, наведеном одредбом закона је прописано да 
даном стицања статуса носиоца права лица из члана 2 став 1 тог Закона губе право 
на стицање капитала без накнаде које имају запослени у субјекту приватизације у 
складу са Законом о предузећима.

37 Види одредбу члана 7 Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду у 
поступку приватизације.



СТЕЧАЈ И ПРИВАТИЗАЦИЈА Право и привреда

320

стицалац тог права овлашћен да се истог и одрекне. Он би то могао 
учинити подношењем писмене изјаве. Тиме би изгубио право на акције 
по Закону о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани 
остварују у поступку приватизације, али би задржао право да учествује 
у расподели стечајног вишка стечајног дужника у односу на кога има 
статус запосленог лица.

V Закључак

Сагласно изнетој аргументацији у овом реферату могу се извести 
следећи закључци о начину остварења права запослених на учешће у 
расподели стечајног вишка који чини друштвена имовина:

1) Запослени имају право на стечајни вишак без обзира да ли се 
он састоји искључиво од нераспоређених новчаних средстава 
или непродате друштвене имовине стечајног дужника.

2) Претходни поступак уновчења преостале друштвене имовине 
као стечајног вишка и утврђење појединачног процента учешћа 
сваког запосленог у расподели стечајног вишка спроводи Аген-
ција за приватизацију у својству стечајног управника. Тај пос-
тупак се реализује кроз израду завршног стечајног биланса на 
основу кога стечајно веће доноси коначну одлуку о новчаној 
накнади која припада запосленима из стечајног вишка.

3) Право запослених на стечајни вишак се остварује искључиво 
као новчана накнада у сразмери њиховог појединачног права 
на бесплатне (обрачунске) акције у односу на 30%, односно 
15% новчане противвредности стечајног вишка.

4) Проценат појединачног учешћа сваког запосленог, односно 
износа новчане накнаде, у стечајном вишку утврђује стечајно 
веће сходном применом одредби Закона о приватизацији.

5) Запослени имају право и на стечајни вишак који претекне пос-
ле окончања поступка реорганизације стечајног дужника који 
послује средствима у друштвеној својини. Разлика је само што 
се у том случају њихово право на преостали стечајни вишак 
може остварити само кроз поступак редовне приватизације, 
односно издавањем одговарајућег броја бесплатних акција.
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EMPLOYEES’ RIGHTS TO BANKRUPTCY SURPLUS

Summary

Th e topic of this paper is the accomplishment of employees’ rights to take 
part in the distribution of bankruptcy surplus as a part of public property. Th e 
right to participate in the distribution of bankruptcy surplus is achieved by par-
ticular enforcement of rules laid down by the Law on privatization of acquiring 
free shares. Th is right can be determined by a decision of bankruptcy coun-
cil, regardless of the fact that Government has not provided special legal act 
of criteria and terms of payment of money compensation to employees from 
the bankruptcy surplus. In this paper we analyze which those criteria are and 
how they can be implemented. Having considered the current legal solution, the 
conclusion of this paper is that employees can receive the money compensation 
amounting to 15–30% of the equivalent value of spare bankruptcy surplus.

Key words: employee, bankruptcy surplus, money compensation, free 
shares.
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Слободан СПАСИЋ
судија Врховног суда Србије

СТЕЧАЈНА МАСА, ОСВРТ НА ХАРМОНИЗАЦИЈУ 
СТЕЧАЈНОГ ПРАВА

Резиме

У овом раду аутор указује на значај хармонизације домаћег сте-
чајног законодавства са актуелним светским стандардима поставље-
ним у области стечајног права. Аутор анализира појам и карактерис-
тике стечајне масе према актуелном Закону о стечајном поступку и 
закључује да је доношење важећег стечајног закона био корак напред ка 
међународним интеграцијама у односу на претходно важећи Закон о 
принудном поравнању, стечају и ликвидацији. Међутим, Закон о сте-
чајном поступку Републике Србије нужно је побољшати имплемента-
цијом основних стандарда постављених у OECD Principles of Corporate 
Governance,1 као и имајући искуства законодаваца држава са развије-
ним економијама, чиме би одредбе стечајног закона биле квалитетније 
и са аспекта ефикасности механизама за случај стечаја, ефикасног ос-
тваривања права поверилаца, као и формирања и уновчења стечајне 
масе.

Кључне речи: стечајна маса, стечај, стечајни дужник, стечајни пове-
риоци, хармонизација.

1 OECD Principles of Corporate Governance, April 2004. 
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I Стечајна маса, основни појмови и карактеристике

1. Појам стечајне масе

Закон о стечајном поступку дефинише стечајну масу као целокуп-
ну имовину стечајног дужника у земљи и иностранству на дан покре-
тања стечајног поступка, као и имовину коју стечајни дужник стекне 
током стечајног поступка.2 „Према начелу универзалности, стечајна 
маса обухвата целокупну имовину стечајног дужника и служи за нами-
рење стечајних /личних/ поверилаца, али само ову, а не и туђе ствари, 
које су из било каквих разлога у власти односно чувању код дужника. 
Поред тога, стечајни поступак не крњи стварна права /нарочито залож-
на права/ на дужниковој имовини, ако су већ постојала у време отва-
рања стечајног поступка и ако њихова пуноважност остаје ван поврат-
ног дејства поступка. На напред реченим разлозима почива поступање 
са излучним и разлучним правима у стечају.“3 Дакле, овом одредбом 
дефинише се обим и састав стечајне масе, без обзира да ли се ради о 
дужнику појединцу или правном лицу.4

Одмах по увођењу у дужност стечајни управник треба да направи 
два пописа: први је попис активе (попис имовине), а други је попис па-
сиве (попис поверилаца). Стечајни управник пописује ствари које ула-
зе у стечајну масу, уз назначење њихове процене у висини очекиваног 

2 Закон о стечајном поступку, чл. 81.
3 Р. Барч, Основи права поравнања и стечајног права, Београд, 1939, стр. 19.
4 Пропуст стечајног закона Републике Србије је у том што није одредио појам и 

састав стечајне масе предузетника. По природи ствари док код дужника правног 
лица нема одредбе о изузимању одређене имовине која улазу у стечајну масу, код 
предузетника би требало из стечајне масе изузети имовину на коју се извршење 
против тог дужника не би могло провести, када он не би био предузетник. У том 
смислу, предлажем да се одредба члана 81 Закона о стечајном поступку допуни 
другим ставом, који би могао да гласи: „У стечајну масу не улази имовина преду-
зетника која се у извршном поступку изузима од извршења или над којом је извр-
шење ограничено.“ Одредбом члана 70 Закона о извршном поступку прописано 
је тачно које ствари не могу бити предмет извршења, то су: 1) одећа, обућа, рубље 
и други предмети личне употребе, постељне ствари, посуђе, део намештаја који је 
неопходан извршном дужнику и члановима његовог домаћинства, као и штедњак 
и хладњак; 2) храна и огрев за потребе извршног дужника и чланова његовог до-
маћинства за три месеца; 3) готов новац извршног дужника који има стална месеч-
на примања до месечног износа који је по закону изузет од извршења, сразмерно 
времену, до следећег примања; 4) ордени, медаље, ратне споменице и други знаци 
одликовања и признања, лично писмо, рукописи и други лични списи извршног 
дужника као и породичне слике; 5) помагала која су инвалиду или другом лицу 
са телесним недостацима неопходна за обављање његових животних функција; 
6) поштанска пошиљка или поштанска новчана дознака упућена извршном дуж-
нику, пре него што му се уручи.
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уновчења. Ако је то потребно, стечајни управник ће, уз сагласност сте-
чајног судије, процену вредности ствари поверити вештаку.5 Стечајни 
управник је дужан да састави листу свих поверилаца за које сазна из 
пословних књига и остале документације стечајног дужника, из других 
података, као и из пријаве потраживања.6 Стечајни управник је дужан 
да састави листу дужника стечајног дужника, са подацима предвиђеним 
у одредби члана 86 став 3 Закона о стечајном поступку.

Националним стандардом број 2 о управљању стечајном масом 
прописани су стандарди за припрему пописа имовине стечајног дуж-
ника, сачињавању листе дужника стечајног дужника, листе поверила-
ца и почетног стечајног биланса.7 Пошто имовина стечајног дужника 
обухвата и његова имовинска права према трећим лицима, то попис 
имовине стечајног дужника неизоставно обухвата и израду листе дуж-
ника стечајног дужника, односно евидентирање потраживања стечајног 
дужника.8 Стечајни управник у сваком тренутку треба да има у виду 
да су његове законом утврђене обавезе установљене превасходно у ин-
тересу очувања стечајне масе и заштите интереса поверилаца и да је 
благовремено сачињавање пописа и процене имовине један од кључних 
послова у стечајном поступку. Како попис и процена имовине пре свега 
служи изради извештаја за прво поверилачко рочиште, треба имати у 
виду да и ако је тачност података о процени имовине важна, она у овој 
фази поступка није примарна у контексту обавезе стечајног управни-
ка приликом подношења извештаја за то рочиште. Међутим, стечајни 
управник је у овој фази поступка дужан да тачно и прецизно одреди 
обим процењене вредности имовине. Најчешће релативно мала имови-
на чини већину процењене вредности имовине стечајног дужника.

5 Закон о стечајном поступку, чл. 85 ст. 1.
6 Закон о стечајном поступку, чл. 86.
7 Према Националном стандарду број 2 стечајни управник израђује потпун и све-

обухватан попис имовине стечајног дужника, како би он лично, као и други ор-
гани стечајног поступка, стекли јасну слику о томе колика је имовина стечајног 
дужника и шта је тачно сачињава.

8 Одредбама члана 85 став 1 Закона о стечајном поступку прописано је да попис 
имовине стечајног дужника нема за сврху израду просте евиденције његове имо-
вине, већ у мери у којој је то могуће, изражава потенцијалну вредност те имовине 
за случај њеног уновчења у поступку банкротства. Попис и процена имовина слу-
же стечајном упавнику, пре свега, за израду извештаја о економско-финансијском 
положају стечајног дужника за прво поверилачко рочиште. Пописом и проценом 
имовине стечајног дужника, стечајни управник утврђује чињенице којима се по-
вериоцима пружају кључне информације о реалном стању, капацитетима и могућ-
ностима стечајног дужника, на основу којих повериоци доносе одлуку о могућнос-
тима спровођења реорганизације стечајног дужника.
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2. Титулар стечајне масе

Свако физичко и правно лице може да буде носилац права своји-
не и других правних права на предмету својине (непокретним и пок-
ретним стварима). Право својине и друга стварна права могу се против 
власникове воље одузети или ограничити само под претпоставком и 
на начин одређен законом. У стечајном поступку право располагања с 
предметима у власништву правног или физичког лица над којим је от-
ворен стечајни поступак је одузето и предато стечајном управнику. Сте-
чајну масу чини имовина стечајног дужника, што подразумева својину 
на стварима и правима која улазе у стечајну масу. Ако није јасно да ли 
је одређена ствар или одређени предмет власништво стечајног дужника, 
не може се тај предмет дефинисати као предмет стечајне масе пре него 
што се на несумњив начин утврди да је стечајни дужник власник спор-
ног предмета или да може бити власник ствари.

Стечајни дужник може бити правно лице односно имовина дуж-
ника појединца (предузетника). Закон о стечајном поступку прави раз-
лику већ у називу стечајног дужника, па утврђује да се стечајни поступак 
може спровести над правним лицем и над предузетником, односно над 
његовом имовином, а некада се поступак може провести над имовином 
правног лица и имовином дужника појединца. То је и разумљиво јер 
закључењем стечајног поступка правно лице престаје да постоји, осим 
ако стечајни поступак не буде био завршен прихватањем плана реорга-
низације, док физичко лице не може да престане да постоји закључењем 
стечајног поступка. И правно и физичко лице одговара својим повери-
оцима својом имовином. Док правно лице одговара целокупном имови-
ном унетом у правно лице, физичко лице одговара својим повериоцима 
свом имовином осим оне која је изузета од извршења.9 Управо због тих 
разлога титулар стечајне масе и након закључења стечајног поступка 
постоји.10

9 Када се отвори стечајни поступак код физичког лица, решење о отварању стечај-
ног поступка гласи: отвара се стечајни поступак над имовином НН предузетника. 
Како физичко лице и даље постоји исти је носилац односно титулар имовине којом 
управља и располаже стечајни управник, па се та имовина уновчава и притицањем 
готовинских новчаних средстава намирују се повериоци дужника физичког лица 
– предузетника.

10 Међутим, у случају правног лица, стечај се не отвара над имовином правног лица, 
него се стечајни поступак води против тог правног лица, које би закључењем сте-
чајног поступка било брисано као правно лице из привредног регистра. Поставља 
се питање, шта је са стечајном масом (имовином правног лица), која није уновчена 
пре закључења стечајног поступка, односно ко је титулар или носилац те стечајне 
масе? Да ли стечајна маса након закључења стечајног посутпка може да има стра-
начку и правну способност?
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3. Процесне претпоставке, страначка и парнична
способност стечајне масе

Процесне претпоставке су околности од чијег постојања зависи 
дозвољеност покретања парничног поступка, расправљања у парници и 
доношење мериторне одлуке о основаности тужбеног захтева. Претпос-
тавке које се тичу странака су: постојање странака и њихова страначка 
способност; парнична способност странака; уредно заступање страна-
ка; процесна овлашћења за вођење парнице; правни интерес за тражење 
правне заштите одређеног садржаја.11 У светлу критеријума везаних за 
процесне претпоставке анализираће се у даљем тексту шта се догађа 
са дужником – правним лицем након што се над њим отвори стечајни 
поступак, посебно какав је статус стечајне масе тог стечајног дужника, 
након што се закључи стечајни поступак. Стечај се у начелу, може отво-
рити и спровести над сваким правним лицем.12

Правно лице, према правном схватању је пословно способно, те 
му је призната парнична способност. Правна лица у парници заступају 
њихови заступници именовани на основу акта о оснивању правног лица 
(статута, уговора о оснивању) од стране надлежног органа правног лица 
или лица именованог на основу закона. Отварањем стечајног поступка 
стечајни дужник губи пословну, парничну способност коју је имао пре 
отварања поступка стечаја, јер права органа стечајног дужника престају 
(законског заступника) и прелазе на стечајног управника. Тако, стечај-
ног дужника у парници и у другим поступцима у којима се на одгова-
рајући начин примењују одредбе Закона о парничном поступку, заступа 
стечајни управник као законски заступник sui generis.

Формалним закључењем стечајног поступка, доношењем решења 
о закључењу стечајног поступка, не завршавају се радње у стечају које 
се ваљају обавити након формалног закључења стечаја, па и брисања 
дужника из привредног регистра. Стечајни поступак је посебан и у 
суштини ванпарнични поступак у коме се на одговарајући начин при-
мењују одредбе о парничном поступку у недостатку одредаба Закона о 

11 Трива, Дика, Грађанско-парнично-процесно право, VIII измењено и допуњено из-
дање, 2004.

12 Према одредбама члана 6 став 1 Закона о стечајном поступку изузетак су правна 
лица над којима се уопште не може спровести стечај (Република Србија; јединице 
територијалне аутономије и локалне самоуправе; фондови или организације пен-
зијског, инвалидског, социјалног и здравственог осигурања; правна лица чији је ос-
нивач Република Србија; јединице територијалне аутономије и локалне самоуправе, 
а која се искључиво или претежно финансирају из буџета; Народна банка Србије), 
те правна лица над којима се стечајни поступак може отворити само уз претходну 
сагласност Министарства одбране (правно лице се бави производњом предмета на-
оружања и војне опреме односно пружањем услуга војсци Републике Србије).
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ванпарничном поступку.13 Стечајном управнику не престаје дужност 
закључењем стечајног поступка, ако је дужан још да обави дужности 
које произлазе из наведених одредаба Закона о стечајном поступку. Сте-
чајном управнику дужност престаје тек када уновчи сву стечајну масу и 
намири све повериоце који се из те масе могу намирити.14

Претпоставка за постојање парничне способности (својство од-
ређеног лица да са процесно-правним дејством предузима процесне 
радње у парници) је постојање страначке способности која је садржајно 
шира од парничне способности.15 Када се над правним лицем отвори 

13 Стечајни управник се именује решењем о отварању стечајног поступка, али Закон о 
стечајном поступку не каже тачно када стечајни управник ступа на дужност. Треба 
узети да стечајни управник ступа на дужност у тренутку када прими односно када 
му буде достављено решење о отварању стечајног поступка. За разлику од Закона 
о принудном поравнању, стечају и ликвидацији у коме је било одређено да ће сте-
чајно веће разрешити стечајног управника након што закључи стечајни поступак 
и размотри завршни извештај стечајног управника, Закон о стечајном поступку 
не предвиђа разрешење дужности стечајног управника закључењем стечајног пос-
тупка. Ако се вршење послова стечајног управника састоји од именовања и пре-
узимања дужности, произлази да се стечајни управник именује трајно, односно до 
завршетка дужности. Ступање на дужност везано је за датум достављања односно 
пријема решења о отварању стечајног поступка. Завршетком дужности не укида 
се одлука о његовом именовању нити се стечајни управник разрешава, већ он и 
даље остаје именовани стечајни управник у одређеном стечајном поступку, али 
му престаје дужност вршења послова стечајног управника у том тренутку. Ово из 
разлога што послови стечајног управника, закључењем стечаја не престају, а он је 
између осталог, овлашћен након закључења стечаја да предлаже наставак поступка 
ради накнадне деобе. Наиме, одредбом члана 126 став 1 Закона о стечајном пос-
тупку одређено је да ће стечајни судија, на предлог стечајног управника или неког 
од поверилаца, одредити поступак деобе по закључењу стечајног поступка, ако се 
по закљученом поступку пронађе имовина која улази у стечајну масу и ако наступе 
услови или се сазна за наступање услова за исплату условљених потраживања. 

14 Одговор на то питање произлази из члана 17 Закона о стечајном поступку, у ком је 
описан делокруг послова стечајног управника. Према наведеној одредби, дужност је 
стечајног управника, између осталог, да уновчи ствари и права стечајног дужника у 
складу са одредбама овог Закона (ако имамо парницу у којој је дужник тужилац, а 
стечајни поступак је закључен јер је уновчена сва расположива имовина, стечајни 
управник наставља да заступа дужника или стечајну масу у тој парници); врши исп-
лату повериоцима на основу решења о главној деоби (ако је стечајни управник ваља-
но саставио завршни рачун, у који је уврстио и оспорена потраживања у којима се 
води парница, тада и он и стечајни судија имају сазнање да му дужност не престаје, 
него да му престаје када накнадно другом изврши исплате потраживања стечајним 
повериоцима); заступа стечајног дужника у покретању и вођењу управних и других 
спорова (након закључења стечајног поступка заступа стечајну масу). 

15 У процесно-правном смислу, странка је лице које у своје име, односно у чијем име 
се тражи од суда да пружи заштиту одређеног садржаја правима за које се тврди да 
су угрожена или да су повређена – тужилац и лице против кога се управља захтев 
за пружање правне заштите заснован на тврдњи да је угрозило или повредило од-
ређена права – туженик. Потребно је испуњење одређених услова да би одређено 
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стечајни поступак, парнице које су у току у име и за рачун стечајног 
дужника преузима стечајни управник, након наставка прекинутог пос-
тупка. Странка у поступку остаје стечајни дужник, сада стечајни дуж-
ник кога заступа стечајни управник као законски заступник. Брисањем 
правног лица из привредног регистра, правно лице престаје да постоји 
па самим тим губи и страначку и парничну способност. Одредбе о стра-
начкој способности су принудне природе и суд током целог поступка по 
службеној дужности треба да пази на страначку способност странке у 
поступку. Када утврди да лице које се појављује као странка у поступку 
(стечајни дужник) нема страначку способност, дужан је да испита може 
ли се овај недостатак отклонити. У Закону о парничном поступку од-
ређује се да се парнични поступак прекида ако правно лице престане 
да постоји. Дакле, у овом случају би дошло до губитка страначке спо-
собности еx lege, па ће се поступак наставити када стечајни управник 
преузме вођење парнице у име и за рачун стечајне масе дужника.

Стечајној маси правног лица ваља, стога, признати страначку спо-
собност и ако нема правну способност будући да је њен титулар брисан 
из судског привредног регистра. „Како купац уплатом куповне цијене у 
стечајну масу преузима предузеће без његових затечених обавеза, то се 
одговорност за те обавезе преноси на стечајну масу, која се тиме пер-
сонализира, иако нема својство правног лица.“16 Стечајни дужник ће 
наставити да обавља делатност, а радници који су били у радном односу 
у тренутку продаје задржаће наведени статус и права и обавезе у складу 
одредбама Закона о раду.17 Такође, у правној теорији постоји станови-
ште да се стечајни поступак покреће и води над стечајним дужником,18 
а не над његовим члановима, као власницима тога друштва.19 Правни 
субјективитет не може бити објекат правног промета, па се не може ни 

лице могло бити странка у парници: мора да има страначку способност (да буде 
носилац парничних процесних права и дужности); мора бити парнично способна 
и мора имати процесна овлашћења за вођење одређене парнице. Правна лица су 
правно способна, па самим тим и страначки способна.

16 T. Делибашић, Побијање правних радњи стечајног дужника, Београд, 1999, стр. 30.
17 Судска пракса трговинских судова – Билтен бр. 3/2006, стр. 131.
18 „После продаје стечајног дужника као правног лица пасива остаје на терет стечајне 

масе, према којој се поступак наставља, а сва актива остаје правном лицу које је 
као стечајни дужник продато и против кога је стечајни поступак обустављен. Ово 
због тога што је одредбама члана 130 раније важећег Закона о принудном порав-
нању, стечају и ликвидацији као и одредбама члана 113 сада важећег Закона о сте-
чајном поступку предвиђено да после продаје дужника као правног лица средства 
добијена продајом дужника улазе у стечајну масу, а за потраживања према дужни-
ку која су настала до обуставе стечајног поступка ни дужник ни његов купац не 
одговарају повериоцима.“ Судска пракса трговинских судова – Билтен бр. 3/2005.

19 J. Барбић, „Продаја имовине стечајног дужника као цјелине“, Зборник: Новости у 
стечајном  праву, Загреб, 2001, стр. 192.
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продавати ни преносити на другога.20 Решење о обустављању стечајног 
поступка у односу на стечајног дужника, односно о настављању стечај-
ног поступка у односу на стечајну масу, доноси стечајни судија, а не 
стечајно веће.21

II Формирање стечајне масе

1. Имовина која улази у стечајну масу

Стечајни поступак се првенствено спроводи ради колективног 
намирења поверилаца стечајног дужника уновчењем његове имовине и 
поделом прикупљених средства повериоца.22 Имовина дужника се унов-
чава што значи да се прикупљају новчана средства и она служе за нами-
рење поверилаца поделом прикупљених готовинских средстава.23 Да би 
се остварио циљ стечајног поступка, потребно је првенствено утврдити 
коју имовину поседује стечајни дужник, а која имовина улазу у стечајну 
масу из које се намирују стечајни повриоци. Стечајна маса обухвата це-
локупну имовину дужника у земљи и у иностранству у време отварања 

20 В. Јовановић, Предузећа и друштва према Закону о предузећима, Београд, 1990, стр. 
137–138.

21 Законом није прописано који орган доноси такво решење, али закључак да је реч о 
стечајном судији произлази из следећег: делокруг стечајног већа наведен је у члану 
11 Закона о стечајном поступку, при чему се у тачки 9 наводи да стечајно веће 
„обавља и друге послове одређене овим законом“. Овим Законом није прописа-
но да стечајно веће одлучује о обустављању стечајног поступка у случају продаје 
дужника као правног лица. Делокруг стечајног судије наведен је у члану 12 Закона 
о стечајном поступку, при чему се у тачки 6 наводи да стечајни судија „доноси 
одлуке и преузима друге радње по питањима која нису у делокругу стечајног већа“. 
Даље, систематизација одредби Закона о стечајном поступку је таква да се одредбе 
о продаји стечајног дужника као правног лица налазе у глави IX, чији је наслов 
„Уновчење стечајне масе“ (чл. 109 – чл. 114). Уновчење стечајне масе је у искљу-
чивој надлежности стечајног судије и стечајног управника, дакле не и стечајног 
већа. Стечајни управник излаже подаји стечајног дужника (члан 112 став 2 Закона 
о стечајном поступку).

22 Закон о стечајном поступку одређује да је намирење колективно што значи да су 
повериоци у стечајном поступку сразмерно намирују у оквиру приоритета свог 
положаја, односно реда намирења у коме се налазе. Свако појединачно намирење 
повериоца у стечајном поступку није дозвољено и подлежно је побијању правних 
радњи стечајног управника или лица код дужника која су ту радњу предузела на-
кон отварања стечајног поступка.

23 Закон о стечајном поступку Републике Србије не даје јасан одговор шта све чини 
имовину стечајног дужника. Стога би се као дефиниција имовине могла користи 
дефиниција у економском смислу, то је имовина скуп добара која припадају јед-
ном субјекту. Исто тако, за правилно тумачење шта представља имовину стечајног 
дужника као правног лица, могла користити дефиниција изведене из одредбе За-
кона о привредним друштвима.
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стечајног поступка, као и имовину коју стечајни дужник стекне током 
трајања стечајног поступка. Потребно је стога разлучити шта се сматра 
имовином правног лица, као стечајног дужника.

Имовину привредног друштва у смислу Закона о привредним 
друштвима чини право својине и друга права које друштво има на уло-
зима или је стекло пословањем.24 Материјални супстрат привредног 
друштва чини његова имовина. Дакле, треба разликовати својински ре-
жим над привредним друштвом и својински режим унутар привредног 
друштва.25 Имовина обухвата целокупност права која припадају једном 
правном лицу, привредном друштву, а она могу бити и стварна (право 
својине, право залоге), али и облигациона (право закупа, право послуге 
и слично).26 Можемо рећи да имовину привредног друштва – стечај-
ног дужника чине новац, ствари и права која је члан друштва приликом 
оснивања друштва унео као улог у капитал друштва да би тим улогом 
стекао чланка права у друштву, новац, ствари или права која је члан 
друштва унео у друштво ради повећања основног капитала друштва, 
стечена имовина привредног друштва, без уноса улога од стране члано-
ва друштва, у току свог пословања, а која имовина не мора бити састав-
ни део основног капитала.

Имовина привредног друштва је јединствена – једно привредно 
друштво може имати само једну имовину, којом одговара за своје оба-
везе у извршном, ликвидационом и стечајном поступку. Поделом имо-
вине (односно имовинске масе) по фондовима или различитим прекњи-
жавањем, одговорност за обавезе се не може избећи или смањити.27 

24 Имовину привредног друштва чине права својине, удели и акције у другом при-
вредном друштву, право индустријске својине, потраживања и друга имовинска 
права. Предмети ових права чине имовинску масу (ствари и новац). Свако при-
вредно друштво има своју имовину којом обавља делатност и којом одговара за 
преузете обавезе у промету са трећим лицима. Порекло средстава одређује својин-
ски режим привредног друштва, а све што је унутар њега улази у његову имовину 
(изузев ствари на којој је задржано право својине улагача), која економски припада 
власницима над привредним друштвом, али правно припада том друштву.

25 Мирко Васиљевић, Водич за читање Закона о привредним друштвима, Београд, 
2005, стр. 52.

26 Ако у имовину привредног друштва улази право својине на некој ствари која је 
предмет тог права и улази у његову имовинску масу, онда приведног друштво од-
говара за своје обавезе са том ствари. С друге стране, ако у имовину привредног 
друштва улази само право закупа на некој ствари, онда то привредно друштво не 
може одговарати за своје обавезе са том ствари, која је предмет права закупа него 
само право које му и из тог уговора припада (са том ствари одговара за своје оба-
везе привредно друштво у чију имовину улази право својине на тој ствари, али 
оптерећено прво закупа које припада имовини привредног друштва).

27 Ово не значи да се имовина привредног друштва не може повећати или смањива-
ти. Имовинска права не могу припадати истовремено различитим лицима. Иста 
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Привредно друштво постоји све док постоји његова имовина.28 Имо-
вина стечајног дужника се може састојати од дуготрајне и краткотрајне 
имовине.29 „Дакле, стечајну масу стечајног дужника сачињава његова 
цјелокупна имовина /начело универзалности/ и она служи за колектив-
но намирење стечајних повјерилаца. Да би се то могло постићи, стечајна 
маса се уновчава продајом ствари, према одговарајућим методама. За-
висно од врсте ствари, њиховог физичког састава и правних својстава, 
продаја може да буде организована на неколико начина, са краћом или 
дужом процедуром, са једноставнијим или сложенијим поступком до-
бијања одговарајућих сагласности за то. У том смислу, садржински и 
вредносно, али не и временски, идући од већега ка мањему, разликују се 
следеће могућности дужника као правног лица. Прво, продаја имовине 
стечајног дужника као цјелине, одједном и у једном комаду. Друго, про-
даја ствари које чине функционалну цјелину у саставу стечајног дужни-
ка /фабрике, погони, складишта, робне куће и др./. Треће, продаја поје-
диних ствари из стечајне масе. Четврто, продаја лако кварљивих роба, 
јер се то мора извршити брзо и на једноставан начин.“30

На основу улога у привредном друштву, ако је предмет улога своји-
на на ствари, власник губи то право (које стиче привредно друштво) али 

имовина не може припада различитим субјектима, већ само једном лицу. Оваквим 
одређењем омогућује се и конструкција појма имовине привредног друштва која 
је својина привредног друштва и одвајање њеног правног режима од правног ре-
жима правног или физичког лица оснивача – члана привредног друштва. Обавезе 
не чине имовину, већ су њени терети, јер имовину чине само права (време уласка 
права у имовину и изласка из ње одређује се по правилима стварног и облигацио-
ног права). Отуда имовина нема активу и пасиву, већ може постојати само актива 
и пасива имовинске масе. Ако се обавезе одбију од имовине, онда се добија нето 
имовина привредног друштва. Ако су обавезе (терети) већи од имовине (права) 
привредног друштво је презадужено, што води његовом стечају. Изузетно, ако 
постоји неусклађеност остваривања права која улазе у имовину и обавезе које је 
терете, али стварно је имовина већа од обавезе, онда је реч о неликвидности при-
вредног друштва, што не мора водити и његовој презадужености.

28 Мирко Васиљевић, нав. дело, стр. 54.
29 Друготрајну имовину можемо да поделима на дуготрајну нематеријалну имовину, 

дуготрајну материјалну имовину и финансијску имовину. Дуготрајна нематеријал-
на имовина нема физички, материјални облик, већ је то она имовина од које се оче-
кује будућа економска корист за друштво (лиценца, франшиза, патент, концесија, 
заштитни знаци и сл.). Дуготрајна материјална имовина је имовина која обухвата 
онај део материјалне имовине коју дужник поседује, којом послује односно коју 
употребљава (земљиште, шуме, грађевински објекти, машине, средства, стамбе-
не зграде, станови и сл.). Финансијска имовина су финансијска улагања којима се
остварује нека корист. Краткотрајну имовину (обртна средства) чине: залихе, пот-
раживања, вредносни папири, хартије од вредности, новац у банци и благајни.

30 M. Велимировић, „Предузеће као објекат стечајне масе“, Право и привреда, бр. 5–
8/2004, Београд, стр. 655.



СТЕЧАЈ И ПРИВАТИЗАЦИЈА Право и привреда

332

у обиму свог улога власник стиче „својину над друштвом“, односно 
акције или уделе, чија вредност чини капитал друштва, а не само (ос-
нивни капитал) како закон каже (значи основни, као номиновани на 
акционаре или чланове и резерве или нераспоређена добит као нено-
миновани капитал).31 Ово разграничење је изузетно значајно због одго-
ворности за обавезе власника (одговара својом имовином, па и уделом 
и акцијама у другом привредном друштву) и одговорности за обавезе 
основаног привредног друштва (одговара својом имовином из које се 
излучују ствари над којима је власник задржао право својине и на ос-
нову чије целовите вредности не стиче удео у привредном друштву, а на 
којима привредно друштво има право закупа, лизинга, послуге и слич-
но). Одвојеност имовине имаоца удела и акција од имовине привредног 
друштва води и одвојеној одговорности привредног друштва за обавезе 
које преузима у правном промету (сваки субјект одговара са оним што 
улази у његову имовину).32 С друге стране, због одвојености имовине 
привредно друштво не одговара за обавезе носиоца својих акција или 
удела, посебно ако такву одговорност не преузме у конкретном прав-
ном послу.33 За обавезе правног лица над којим се не спроводи стечајни 
поступак солидарно одговарају његови оснивачи односно чланови.34

2. Попис имовине

Имовина која улази у стечајну масу може бити затечена код самог 
дужника приликом отварања стечајног поступка; може бити у поседу 

31 У имовину власника улази удео или акције у привредном друштву. Изузетно, ако 
је предмет улога неко друго право (на пример закупа), онда власник задржава пра-
во својине на ствари коју улаже у привредно друштво (а у имовину привредног 
друштва у које се улаже улази и право коришћења ствари за уговорени период 
времена, уз обавезу плаћања закупнине, ако евентуално није уговорено да вред-
ност закупнине за уговорени период закупа буде третирана као улог у привредном 
друштву, на основу чега власник улогом у те вредности стиче удео или акције у том 
привредном друштву, а који улази у његову имовину). Према томе, ако је предмет 
улога својина на ствари, онда власник над привредним друштвом престаје бити 
власник те ствари која улази у имовину привредног друштва и постаје власништво 
тог друштва.

32 Изузетно, власник неких форми привредног друштва, поред привредног друштва, 
одговараће и по самом закону неограничено, солидарно и својом имовином (фи-
зичко лице, правно лице). Ово ће бити у случају оснивања ортачког друштва и у 
случају када је комплементар комадитно друштво. Такође, у свим случајевима зло-
употребе субјективитета привредног друштва, кад су испуњене одређене претпос-
тавке института побијања правне личности, имаоци удела или акција у привред-
ном друштву (командитор, члан друштва, акционар) ће одговарати неограничено 
солидарно и својом имовином за обавезе привредног друштва.

33 Мирко Васиљевић, нав. дело, стр. 54–55.
34 Закон о стечајном поступку, чл. 6 ст. 3. 



5–8/2009. Слободан Спасић (стр. 322–342)

333

трећег лица; може бити предмет спора у неком парничном поступку; 
може бити предмет извршења или обезбеђења; може бити предмет ван-
парничног поступка; или предмет спора арбитражног поступка.35 Ако 
се око имовине која улази у стечајну масу води парница или други пос-
тупак, стечајни управник преузеће парницу односно поступак у име и 
за рачун дужника. Поступци извршења и обезбеђења који су у току се 
прекидају.

У овој фази поступка, једино је важно да повериоци схвате мо-
гућу тржишну вредност имовине. Попис имовине је од највећег значаја 
за повериоце, ако се проценом имовине добија и очекивана ликвидаци-
она вредност и тржишна „приносна“ вредност, као и књиговодствена 
вредност. Стечајни управник доставља и прецизну листу поверилаца 
стечајног дужника. Ова обавеза условљена је потребом сачињавања што 
је могуће тачнијег и прецизнијег почетног стечајног биланса. Почетни 
стечајни биланс обухвата попис, листу дужнику и листу поверилаца 
стечајног дужника. Како пописивање стечајног дужника може да захте-
ва одређено време, а будући да је законом предвиђен релативно кратак 
рок за окончање ове радње, стечајни управник је овлашћен да у ову свр-
ху ангажује лице запослено код стечајног дужника, као и своје сарадни-
ке.36 Стандарда има укупно 15, од чега је 10 преузето из Међународних 
рачуноводствених стандарда.

У правној теорији, стечајна маса се дели на: 1) фактичко и правно 
значење стечајне масе, с обзиром на имовину која улази у стечајну масу37 
35 Члан 84 Закона о стечајном поступку предвиђа да покретањем стечајног поступ-

ка стечајни управник узима у државину целокупну имовину која улази у стечајну 
масу и њоме управља. Ако се одбије предаја ствари које улазе у имовину стечајног 
дужника, стечајни управник ће од стечајног суда затражити да спроведе принудно 
извршење на основу правноснажног решења о покретању стечајног поступка. Уз на-
лог за предају ствари, стечајни суд може према стечајном дужнику или трећем лицу 
одредити и мере принуде ради спровођења извршења. Ако се у имовини стечајног 
дужника нађу готов новац, хартије од вредности или драгоцености, стечајни управ-
ник одређује начин њиховог чувања или улагања уз сагласност одбора поверилаца.

36 Одредбом члана 17 став 1 тачка 4 Закона о стечајном поступку прописано је да 
је стечајни управник дужан нарочито да започне пописивање имовине стечајног 
дужника у року од 10 дана од дана именовања и да оконча пописивање у року од 
30 дана од дана именовања. Одредбом члана 17 став 1 тачка 4 Закона о стечајном 
поступку прописана је обавеза стечајног управника да састави почетни стечајни 
биланс, као и порески биланс са стањем на дан отварања и на дан окончања пос-
тупка стечаја, у складу са пореском прописима, и да те билансе, са пореском при-
јавом, достави надлежном пореском органу у прописаним роковима.

37 Фактичко значење стечајне масе је стање стечајне масе каква она стварно јесте у 
тренутку отварања стечајног поступка, па и током стечајног поступка. Она обух-
вата целокупну имовину дужника у време отварања стечајног поступка за коју 
дужник тврди да је његова имовина. У стечајну масу не улазе ствари на којима је 
стечено излучно право. Та привилегија послова са обезбеђењем важила је у свим 
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и 2) на општу и посебну стечајну масу, с обзиром на сврху којој сте-
чајна маса служи.38 Стечајна маса служи намирењу трошкова стечајног 
поступка, те намирењу потраживања поверилаца стечајног дужника, 
односно потраживања чије је намирење обезбеђено одређеним правима 
на имовини дужника.39 Међутим, унутар те опште стечајне масе нала-
зи се имовина на којој су поједини повериоци стекли разлучно право, 
односно право одвојеног намирења од осталих стечајних поверилаца 
и поверилаца стечајне масе. Ствари које служе првенствено намирењу 
разлучних поверилаца чине посебну стечајну масу. Остатак те посебне 
масе који преостане након потпуног намирења разлучних поверилаца 
улази у општу стечајну масу из које се намирују повериоци стечајног 
дужника.40 На првом поверилачком рочишту расправља се о извештају 
о економско-финансијском положају стечајног дужника и процени сте-
чајног управника да ли постоји могућност реорганизације стечајног 
дужника. Стечајни повриоци на основу добијеног извештаја разматрају 
да ли ће се стечајни поступак окончати банкротством стечајног дужни-
ка или треба предузети мере ради подношења плана реорганизације у 
стечајном поступку.41

стечајним законима у нас и у упоредном праву Европе. Оваква концепција се за-
држава и у одредбама нашег стечајног закона на уобичајени начин. Правно зна-
чење стечајне масе представља стечајну масу каква би она према закону требала да 
буде, када се из ње излучи сва она имовина која у њу не спада и када се у њу врати 
све оно што је побојним радњама из ње отуђено или напуштено.

38 Разлучно право (заложно право, право на одвојено намирење, право на ретенције и 
сл.) које је уписано у земљишну књигу, регистар бродова, и вазухоплова или другу 
јавну књигу или регистар, не улази у стечајну масу и овлашћује носиоца тог права 
(разлучни поверилац) на одвојено намирење. Разлучно право које није уписано у 
јавне књиге или регистре не овлашћује разлучног повериоца на одвојено намирење 
његовог потраживања, камата и трошкова из вредности заложене ствари или пра-
ва. Разлучни повериоци имају право побијања у стечају као и стечајни повериоци, 
једино уколико је разлучно право недовољно за потпуно намирење и то у висини 
разлике до потпуног остварења тражбине.

39 З. Балиновац, „Побијање правних радњи у стечају“, Судска пракса привредних судо-
ва, 1994, Прилог бр. 1, стр. 7.

40 Према одредбама члана 88 Закона о стечајном поступку цтечајни управник је 
дужан да у року од 30 дана од преузимања имовине и права стечајног дужника 
(стечајне масе), састави почетни стечајни биланс у коме ће навести и упоредити 
активну и пасиву стечајног дужника. На предлог стечајног управника, овај рок сте-
чајни судија може продужити из опавданих разлога, а највише за 10 дана. Стечајни 
управник је дужан да поднесе суду и одбору повериоца почетни стечајни биланс са 
извештајем о економско-финансијском положају стечајног дужника са проценом 
могућности реорганизације најкасније пет дана пре дана одржавања првог повери-
лачког рочишта.

41 Закон о стечајном поступку, чл. 23 ст. 3 и 4. 
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III Заштита имовине стечајног дужника
у стечајном поступку

1. Заштита имовине стечајног дужника у претходном
поступку

Претходни поступак је поступак који претходи отварању стечај-
ног поступка над дужником или одбијањем предлога за отварање стечај-
ног поступка. У том поступку се утврђује постојање услова за отварање 
стечајног поступка, односно постојање стечајног разлога и стечајно 
веће по службеној дужности утврђује све чињенице које су од значаја 
за стечајни поступак. Ради тога може изводити све потребне доказе.42 У 
претходном поступку још не постоји стечајна маса, јер се иста форми-
ра након отварања стечајног поступка, али постоји имовина стечајног 
дужника која ће након отварања стечајног поступка ући у стечајну масу. 
Такву имовину ваља заштити од располагања несавесног дужника, па је 
стечајно веће овлашћено да одреди мере које сматра потребним како би 
се спречило да до доношења одлуке о предлогу за отварање стечајног 
поступка не наступе такве промене имовинског положаја дужника које 
би за повериоце могле бити неповољне.

Стечајно веће ће решењем о покретању претходног стечајног пос-
тупка одредити мере обезбеђења ради спречавања промене имовинског 
положаја стечајног дужника, односно уништавања пословне докумен-
тације, ако постоји опасност да ће стечајни дужник отуђити имовину 
односно уништити документацију до покретања стечајног поступка.43 У 
судској пракси су се као најделотворније мере у овом делу стечајног пос-
тупка показале именовање привременог стечајног управника и забрана 
располагања имовином дужника.44 На овај начин се онемогућава дуж-

42 Од тренутка доношења решења о покретању претходног поступка до тренутка 
одлучивања о предлогу за отварање стечајног поступка, временски може проћи 
према закону 30 дана, а у пракси може бити прекорачен овај рок. Решење о пок-
ретању претходног поступка се не објављује јавно, па треће лице и сви стечајни 
повериоци немају сазнање да је поднет предлог за покретање стечајног поступка 
над стечајним дужником. Менаџмент дужника правног лица, односно сам дужник 
појединац – предузетник, нема ограничења за располагање имовином дужника а у 
привредном регистру су чланови органа управљања привредног друштва уписани 
као овлашћено лице за заступање и вођење послова дужника.

43 Закон о стечајном поступку, чл. 47 ст. 1. 
44 Одредбама члана 47 став 2 Закона о стечајном поступку прописано је да ће стечај-

но веће ове мере одредити или на предлог предлагача или по службеној дужности. 
Стечајно веће може изрећи једну или више мера и то: 1) поставити привременог 
стечајног управника који ће преузети сва или део овлашћења органа стечајног 
дужника; 2) забранити исплату са рачуна стечајног дужника без сагласности сте-
чајног судије; 3) забранити располагање имовином стечајног дужника или одре-
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нику односно његовим органима управљања, оптерећење или отуђење 
имовине којом се могу намирити само повериоци стечајног дужника и 
то по начелу приоритета и сразмерног намирења.

У случају одређивања мере обезбеђења из члана 47 став 2 Закона о 
стечајном поступку или у случају забране извршења и намирења из чла-
на 73 овог Закона, стечајни управник или стечајни дужник обезбеђују 
адекватну заштиту имовине, на начин који ће обезбедити да вредност и 
стање имовине остану непромењене.45 Стечајно веће, на писмени захтев 
разлучног повериоца, може да донесе одлуку о укидању или условља-
вању дејства мораторијума.46 На предлог разлучног повериоца, стечај-
но веће може да донесе одлуку о предузимању мера адекватне заштите 
имовине која је предмет обезбеђења његовог потраживања.47

2. Стечајна маса у отвореном стечајном поступку –
општа и посебна

Доношењем решења о отварању стечајног поступка и преузи-
мањем у државину целокупне имовине стечајног дужника од стране 
стечајног управника, стичу се услови за утврђивање стечајне масе.48 На-

дити да стечајни дужник може располагати својом имовином само уз претходно 
прибављену сагласност стечајног судије и стечајног управника; 4) забранити или 
привремено одложити спровођење извршења према стечајном дужнику, укљу-
чујући и забрану или привремено одлагање које се односи на остваривање права 
разлучних поверилаца – мораторијум.

45 Закон о стечајном поступку, чл. 48 ст. 1. 
46 Члан 48 став 2 Закона о стечајном поступку прописује следеће услове: 1) стечајни 

дужник или стечајни управник нису на адекватан начин заштитили обезбеђену 
имовину тако да је њена физичка безбедност изложена ризику; 2) вредост имовине 
опада, а нема друге могућности да се обезбеди примерена и ефикасна заштита; 3) је 
вредност предметне имовине мања од укупног износа обезбеђених потраживања, 
уколико предметна имовина није од кључног значаја за реорганизацију.

47 У члану 48 став 4 Закона о стечајном поступку таксативно су побројане мере:
1) исплата редовних новчаних надокнада разлучног повериоца, чији је износ јед-
нак износу за који се умањује вредност имовине или надокнаду за стварне или 
предвиђене губитке; 2) замена имовине или одређивање додатне обезбеђене имо-
вине довољне да надокнади смањење вредности или губитак; 3) подела прихода 
добијених продајом, коришћењем или отуђењем имовине која је предмет обезбеђе-
ног потраживања разлучном повериоцу, до висине његовог обезбеђеног потражи-
вања; 4) поправка, одржавање, осигурање или мере посебног обезбеђења и чувања 
имовине; 5) друге заштитне мере или друге врсте надокнада за које стечајно веће 
сматра да ће заштитити вредност имовине разлучног повериоца. 

48 Стечајна маса се утврђује прегледом пословне документације стечајног дужника, 
састављањем пописа имовине стечајних поверилаца и израдом прегледа имовине 
и обавеза. Стечајну масу чини целокупна имовина стечајног дужника у земљи и у 
иностранству у тренутку отварања стечајног поступка над стечајним дужником. 
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мирење поверилаца се спроводи на начин да се имовина која је ушла у 
стечајну масу уновчи и прикупљена средства поделе повериоцима. По-
вериоцима се могу поделити само новчани износи потраживања који су 
им утврђени на општем или посебном испитном рочишту.

Све стечајне тражбине претварају се у новчане и исплаћују у нов-
цу, а у новац се могу претворити само имовинско-правне обавезе.49 
Сврха и циљ формирања стечајне масе јесте утврђење имовине која 
припада дужнику, уновчењем којим се обезбеђују новчана средства и 
тим новчаним средствима намирују повериоци стечајног дужника.50 
Стечајни управник је дужан без одлагања одмах да почне са уновча-
вањем имовине која улази у стечајну масу. Из стечајне масе коју након 
уновчења имовине чине новчана средства, најпре се намирују трошкови 
стечајног поступка и остале обавезе стечајне масе, па тек онда стечајни 
повериоци. За намирење поверилаца стечајне масе, довољно је да пове-
рилац поднесе захтев за намирење или то учини сам стечајни управник 
по службеној дужности.51

Посебну стечајну масу чине имовина на коју право полажу раз-
лучни повериоци. Разлучни повериоци су повериоци који имају залож-
но право или право намирења на стварима или правима о којима се 
воде јавне књиге или регистри.52 Разлучни повериоци се намирују у 

Сва та имовина служи намирењу трошкова стечајног поступка, те намирењу пот-
раживања поверилаца односно од тражбина чије је намирење обезбеђено одређе-
ним правима на имовини дужника.

49 Зато је Закон о стечајном поступку одредио да се неновчана потраживања или она 
потраживања чији је новчани износ неодређен, истичу и пријављују у новчаној 
противвредности у којој се могу проценити у време отварања стечајног поступка. 
Остале обавезе везане за излучна права, односно обавезе које нису имовинско-
правне природе, излучни поверилац може остваривати посебном тужбом изван 
стечајног поступка, али и захтевом за излучење одређене ствари из стечајне масе 
који се подноси стечајном управнику у току стечајног поступка. 

50 Повериоци стечајног дужника правног лица су: разлучни поверилац, поверилац 
стечајне масе и стечајни поверилац. Лични повериоци стечајног дужника (стечајни 
повериоци), имају право да се намире из опште стечајне масе. То су они повери-
оци којима дужник не одговара само вредношћу одређене ствари, као власник те 
ствари зато што се они на тој ствари стекли разлучно право, него им одговара и 
лично, читавом својом имовином. Поред стечајних поверилаца из опште стечајне 
масе се намирују и повериоци стечајне масе, а то су повериоци трошкова стечајног 
поступка, као и повериоци обавеза стечајне масе. 

51 Одлуку о намирењу ових поверилаца доноси стечајни судија у облику решења на 
које се може уложити жалба. У случају да се повериоцу стечајне масе не признају 
тражбине у стечајном поступку, он је овлашћен да поднесе тужбу суду са кондем-
наторним тужбеним захтевом, а стечајни управник је дужан да обезбеди средства 
која потражује поверилац стечајне масе у случају успеха у парници. 

52 Закон о стечајном поступку, чл. 38 ст. 1. 
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новцу након што се ствар која је предмет разлучног права уновчи. За-
кон о стечајном поступку не прави разлику између продаје непокретних 
од продаје покретних ствари на којима постоји разлучно право.53 Ако 
после намирења разлучних поверилаца преостану средства, целокупан 
преостали износ узлази у стечајну масу и дели се стечајним поверио-
цима у складу са одредбама овог Закона које се односе на деобу.54 Када 
купац исплати цену, на купца се преноси имовина без терета. То даље 
значи да ће по решењу стечајног судије из јавних књига бити брисано 
заложно или било које друго разлучно право, јер је исто престало про-
дајом ствари на којој је постојало обезбеђење потраживања разлучног 
повериоца.

„Одмах да истакнемо да не треба мијешати продају стечајног дуж-
ника као правног лица и продају имовине стечајног дужника као цје-
лине, иако се и у једном и у другом случају ради о продаји цјелокупне 
његове имовине. У првом случају се ради о продаји субјекта права, са 
својим материјалним супстратом, да би се наставио његов живот, про-
изводња и пословање, у истом или у трансформисаном облику, али у 
власништву његовог купца. У другом случају се продаје имовина стечај-
ног дужника као материјална и правна цјелина, али са недефинисаним 
намјерама њеног власника, јер није утврђено да ли ће он да оснује са 
купљеним стварима ново предузеће или ће да поступи са њима на неки 
други начин (на примјер, да их препрода и сл.).“55 У случају да је дошло 
до продаје стечајног дужника као правног лица, стечајни поступак се 

53 Одредбом члана 110 став 2 Закона о стечајном поступку, прописано је да се продаја 
имовине врши јавним надметањем, јавним прикупљањем понуда или непосредном 
погодбом, по одредбама овог Закона. Одредбом члана 66 став 2 Закона о стечај-
ном поступку, прописано је да се покретањем стечајног поступка разлучно право 
остварује искључиво у стечајном поступку. То даље значи да се разлучно право не 
може остварити у вансудском поступку или у извршном поступку. Пре продаје 
имовине, стечајни управник је дужан да стечајном дужнику, одбору поверилаца, 
повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која се продаје и 
свим оним лицима који су исказали интерес за ту имовину, без обзира по ком 
основу, достави обавештење о намери, плану продају, начину продаје и роковима 
продаје.

54 Кад је имовина која се продаје предмет обезбеђења потраживања једног или више 
разлучних поверилаца, разлучни поверилац може у року од 10 дана од дана при-
јема обавештења о предложеној продаји да предложи повољнији начин уновчења 
имовине. Ако је имовина била предмет обезбеђења потраживања једног или више 
разлучних поверилаца из остварене цене првенствено се намирују трошкови про-
даје а из преосталог износа исплаћују се разлучни повериоци чије је потраживање 
било обезбеђено продатом имовином у складу са њиховим правом приоритета. 
Намирење разлучних поверилаца мора бити извршено у року од три дана од дана 
када је стечајни управник примио средства по основу продаје имовине. 

55 М. Велимировић, нав. чланак, стр. 575.
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према стечајном дужнику обуставља, а наставља према стечајној маси,56 
те када је стечајни дужник продат као правно лице или када је продат 
део стечајног дужника, разлучни повериоци, који су имали разлучно 
право на било ком делу те имовине, имају право приоритета у деоби 
средстава остварених продајом, према рангу приоритета који су стекли 
у складу са законом. Ово практично значи да ће се разлучни поверио-
ци намирити у целости са одговарајућим процентом који ствар на којој 
постоји разлучно право има у односу на целу имовину, односно капитал 
стечајног дужника.

3. Стечајна маса након закључења стечајног поступка над сте-
чајним дужником

Тек пошто се намире или обезбеде повериоци стечајне масе, могу 
да се намире и стечајни повериоци. Стечајни повериоци се намирују пу-
тем института деоба (делимична, завршна и накнадна) на основу прав-
носнажних деобних нацрта. Завршној деоби, која претходи закључењу 
стечајног поступка приступа се након правноснажности завршног де-
обног биланса који садржи попис свих потраживања која се намирују 
при завршној деоби и нису оспорена, као и попис оспорених потражи-
вања за која се обезбеђују средства, при закључењу стечаја, као и ус-
ловна потраживања.57 Ако стечајни дужник нема имовину из које би се 
намирили његови повериоци, стечајни поступак ће се одмах отворити 
и обуставити. Ако стечајни дужник има имовине која улазу у стечајну 
масу, стечајни управник има обавезу одмах да приступи уновчењу исте, 
да осигура готовинска новчана средства и да изврши намирење стечај-
них поверилаца путем деоба. Намирењу поверилаца приступа се према 
притицању готовинских средстава. Завршној деоби приступа се чим се 
окончања уновчењем стечајне масе. Непокретности на којима постоји 
разлучно право предају се по правилима искључиво стечајног поступ-
ка. Према правилима Закона о стечајном поступку разлучни поверилац 
нема диспозицију да покрене поступак извршења код општинског суда 
или да продају препусти трговинском суду у стечајном поступку. Имо-

56 М. Дика, „Продаја дужника у стечају“, Правни живот, бр. 1–2/1992; Д. Миленовић, 
„Продаја дужника у стечају“, Право и привреда, бр. 5–8/1997.

57 У стечајном поступку поред низа других начела, примењује се и начело хитности 
и начело економичности. Начело хитности подразумева да је стечајни поступак 
хитан. То значи да се он не може одуговлачити, јер намирење потраживања може 
да се обезбеди током низа година у којима стечајни поступак траје. Начело еконо-
мичности стечајног поступка значи да се стечајни поступак води ради намирења 
поверилаца, постизањем што мањих трошкова поступка у што краћем временском 
периоду.
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вина стечајног дужника оптерећена разлучним правом је стечајна маса 
и то посебан део стечајне масе из које се најпре у целости намирује раз-
лучни поверилац.58

Стечајни поступак се закључује када у разумно време нема више 
готовинских новчаних средстава из којих би се могли намирили сте-
чајни повериоци, односно када се уновчи готова сва имовина стечајног 
дужника која се у разумном року може уновчити. Које је то разумно 
време и који је то разумни рок, утврђиваће се од случаја до случаја, во-
дећи се начелом хитности и економичности стечајног поступка. И после 
закључења стечајног поступка, постоји стечајна маса коју чине готовин-
ска средства која су резервисана за намирење тражбина појединих пове-
рилаца стечајне масе или стечајних поверилаца, средства резервисана за 
обезбеђење трошкова поступака који се воде након закључења стечаја, 
те преостала неуновчена имовина дужника (потраживање из парнич-
них поступака у току, право их хипотеке које има стечајни дужник као 
разлучни поверилац на имовини трећег лица и сл.).

IV Закључна разматрања

У привредној стварности нужно је у врло кратком року уновчити 
сву имовину стечајног дужника, што је веома комплексно. Целисходност 
и економичност у вођењу стечајног поступка, потом код самог форми-
рања стечајне масе и успешно уновчење имовине, представља својеврс-
тан параметар спроведено на микро аспекту повериоца у стечајном пос-
тупку, колико су створени и заживели реални макро економски услови 
за прилив страних инвестиција. Зато је питање хармонизације у облас-
ти стечајног права са актуелним светским стандардима постављеним у 
области стечајног права фундаментално. Закон о стечајном поступку 
заиста води рачуна о имовини стечајног дужника и о имовинском инте-

58 Ако би се реализација разлучног права исходила код општинског суда, поступак 
извршења би могао трајати низ година, па незакључење стечаја, ако је то једина 
преостала имовина која треба да се уновчи, ствара велике трошкове стечајног пос-
тупка који падају на терет стечајних поверилаца и умањују њихов проценат на-
мирења. Стечајну масу сачињавају и потраживања из парница које су биле у току 
пре отварања стечајног поступка и које су покренуте након отварања стечајног 
поступка, без обзира да ли се стечајни дужник налази на активној или пасивној 
страни у том поступку. Ако се ради о тужбама покренутим ради оспорених пот-
раживања, потраживања требају да буду обезбеђена при закључењу стечајног пос-
тупка, па нема разлога да се чека завршетак парничног поступка да би се намирили 
повериоци оспорених потраживања. Ако се ради о другој врсти тужби (побијање 
правних радњи и сл.), исто тако нема препреке да се стечајни поступак закључи, а 
парнични поступка настави да се води са стечајном масом као странком у поступ-
ку. 
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ресима стечајних поверилаца и разлучних поверилаца. Стога се сматра 
да су одредбе Закона о стечајном поступку које говоре о мерама обез-
беђења у претходном стечајном поступку, које су ефикасне у заштити 
стечајне масе, која се тек формира, заиста делотворне и савремене, у 
духу нових тенденција стечајног законодавства. Када је у питању унов-
чење стечајне масе стечајни повериоци кроз одбор поверилаца имају мо-
гућност да адекватно заштите своје интересе. Одредбама којима је регу-
лисана деоба стечајне масе, намирење и закључење стечајног поступка 
законодавац је доследно заштитио интересе стечајних поверилаца тиме 
што је одредио на адекватан начин општа правила деобе, нацрт решења 
за главну деобу, састав решења о главној деоби, начин намирења пове-
рилаца чија су оспорена потраживања а накнадно се утврде у парни-
ци, начин намирења потраживања везаних за услов, главну и накнадну 
деобу, завршну деобу, завршно рочиште, полагање задржаних износа, 
поступак са вишком деобне масе, садржај решења закључења стечајног 
поступка и деобу по закључењу стечајног поступка. Овим радом је ука-
зано на неколико законских решења, која уређују стечајну масу, а која је 
нужно побољшати. Потребно је одредити појам и састав стечајне масе 
предузетника, тако што би требало из стечајне масе изузети имовину на 
коју се извршење против тог дужника не би могло провести, када он не 
би био предузетник. За разлику од садашњег, ранији Закон о принудном 
поравнању, стечају и ликвидацији раздвајао је продају дужника (глава 
VII, члан 129 и члан 130), од уновчења имовине дужника (глава VIII), а 
стечајног дужника продаји је излагало стечајно веће. Како сада закљу-
чак о уновечењу стечајне масе доноси стечајни судија, а начин уновчења 
је и продаја стечајног дужника од стране стечајног управника, то и од-
луку о обустављању стечајног поступка доноси стечајни судија, а не сте-
чајно веће, које у поступку уновчења односно продаје није ни учество-
вало. Стечајну масу чини имовина стечајног дужника, што подразумева 
својину на стварима и правима која улазе у стечајну масу. Ако није јас-
но да ли је одређена ствар или одређени предмет власништво стечајног 
дужника, не може се тај предмет дефинисати као предмет стечајне масе 
пре него што се на несумњив начин утврди да је стечајни дужник влас-
ник спорног предмета или да може бити власник ствари. Актуелни сте-
чајни закон представља корак напред ка међународним интеграцијама 
у односу на претходно важећи Закон о принудном поравнању, стечају и 
ликвидацији, али нужно је извршити побољшања у свим сегментима, па 
тако и одредбама које регулишу питање стечајне масе.
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Summary

In this paper the author gives special attention to the importants of 
harmonization of domestic bankruptcy legislation with universal standards of 
bankruptcy law of countries with developed economies. Particularly, the author 
analyzes provisions which regulate bankruptcy estate. Th e author concludes that 
domestic Law on Bankruptcy Proceedings represents an example of modern 
law if we compare actual law with former bankruptcy law. But the Law on 
Bankruptcy Proceedings brings closer our country to international integrations, 
although its provisions could be better. But our legislator hasn’t carried out a 
harmonization in bankruptcy legislations with OECD Principles of Corporate 
Governance, which regulate corporate governance in bankruptcy in aspects 
of eff ectiveness of device in bankruptcy proceedings and effi  cient enforcement 
of rights of creditors in bankruptcy, owners of capital and employees. In the 
author’s opinion domestic bankruptcy act have to be reviewed in compliance 
with these principles and universal standards of bankruptcy law of countries 
with developed economies. Only then it will become stronger move of slow 
economic development of the Republic of Serbia.
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др Гордана СТАНКОВИЋ
редовни професор у пензији

СТЕЧАЈНИ ПРОЦЕСНИ ОДНОС*

Резиме

Аутор у раду анализира стечајни процесни однос који, иако пред-
ставља један од основних појмова теорије стечајног процесног права, 
није био предмет научне обраде у домаћој процесној литератури. У раду 
се анализирају природа и структура овог правног феномена и указује на 
његове специфичности.

Кључне речи: стечајно процесно право, стечајни процесни однос, 
субјекти стечајног процесног односа.

1. Стечајни процесни однос, који настаје између стечајног суда и 
учесника у стечајном поступку и развија се радњама субјеката тог прав-
ног односа, представља један фактички и један правни однос.

Стечајни процесни однос је један од основних појмова теорије сте-
чајног процесног права. И поред тога што представља један од основних 
појмова стечајног процесног права, овај правни феномен није на задо-
вољавајући начин обрађен у процесној теорији. У домаћој процесној 
литератури која се бави материјом стечајне процедуре нема ниједног 
рада у коме би био анализиран стечајни процесни однос.

Значај теоријске анализе стечајног процесног односа је у томе 
што она омогућава да се схвати да стечајни поступак није конгломерат 
радњи или обичан збир догађаја који следују један за другим у времену, 

* Рад је објављен у зборнику радова Хармонизација права и нови Закон о стечајном 
поступку, Правни факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 2006, стр. 113–123.
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већ посебна правна појава која има своје унутрашње јединство, феномен 
који има свој специфични настанак, развој и престанак, и чији субјекти 
имају посебна права и обавезе. Познавање стечајног процесног односа 
представља услов за разумевање норми стечајне процедуре у њиховој 
примени, јер схватање стечајног поступка као обичног следа стечајних 
процесних радњи не може да пружи никакво научно објашњење о њему 
и његовој правној природи.

Околност да у домаћој процесној литератури нема радова у који-
ма се анализира стечајни процесни однос, била је повод за избор теме 
овог рада.

2. Стечајни процесни однос има своје посебне карактеристике по 
којима се разликује не само од других правних односа који настају у 
сфери материјалног права, већ и од процесноправних односа који на-
стају у другим поступцима грађанскоправне заштите.

Несумњиво је да стечајни процесни однос настаје поводом инсол-
вентности као стања у коме се нашао један привредноправни субјект. 
Ситуација до које је дошло у материјалноправним односима дужника 
и његових поверилаца, или до које несумњиво може да дође, и која за-
хтева учешће и ангажман суда да би један привредни субјект, пошто се 
принудним путем из његове имовине намире његови повериоци, пре-
стао услед стечаја, јавља се као неопходан повод за настајање, развијање 
и окончање стечајног процесног односа.

Стечајни процесни однос, као правни однос који настаје покре-
тањем стечајног поступка, постоји све док стечајни поступак траје и 
разликује се од стечаја, као материјалноправног феномена, који треба 
да се оствари у току стечајног поступка.

Стечајни процесни однос је правни однос јавноправне природе 
регулисан правилима стечајне процедуре. У стечајном процесном од-
носу један од субјеката тог односа је суд, државни орган који врши суд-
ску функцију. Стечајни процесни однос је јавноправни однос, не само 
због тога што у њему учествује суд, као орган који врши судску власт 
и примењује принуду, већ и због саме когентне природе норми којима 
је регулисанa стечајна процедура. Сви субјекти који су укључени у овај 
однос и ступају у контакт са судом нису међусобно равноправни јер су 
потчињени суду.

Стечајни процесни однос се разликује од правних односа који су 
у својој укупности изазвали стечај, као правно стање у коме се нашао 
инсолвентни дужник.

За разлику од разних и садржински различитих материјалноправ-
них односа у којима се као једна страна у улози дужника увек појављује 
један исти привредни субјект и који су, практично, у својој укупности, 
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проузроковали његову неспособности за плаћање и довели до његовог 
стечаја, стечајни процесни однос се разликује по томе што се у њему 
редовно стичу сви повериоци једног истог инсолвентног дужника ради 
скупног намирења. Стечајни процесни однос окупља у процесну зајед-
ницу све непривилеговане повериоце једног стечајног дужника између 
којих не постоји никаква препроцесна веза.

Стечајни процесни однос се разликује од многобројних и раз-
личитих материјалноправних односа који су настали између стечајног 
дужника и његових поверилаца. Сви ти материјалноправни односи су 
двострани правни односи у којима се као једна страна увек појављује 
један исти привредноправни субјект у улози дужника. Ти материјал-
ноправни односи, настајали различитим поводима и са различитим 
циљевима, имају различиту правну природу и садржину. Поједини ма-
теријалноправни односи имају приватноправни, док неки од њих имају 
јавноправни карактер.

Стечајни процесни однос, за разлику од материјалноправних одно-
са, окупља све стране тих многобројних и различитих материјалноправ-
них односа и има, међутим, један исти циљ – намирење поверилаца сте-
чајног дужника, без обзира да ли је у питању поступак банкротства или 
поступак реорганизације.1 Стечајни процесни однос треба да настане за-
конито и да се развија и оконча правилно, правично и ефикасно.

Заснивање и трајање једног стечајног процесног односа представља 
сметњу за истовремено или накнадно настајање нових стечајних процес-
них односа.2 Међутим, постојање стечајног процесног односа, по правилу, 
не представља сметњу за настајање нових материјалноправних односа.3

1 Поступак реорганизације, поред намирења стечајних поверилаца, има за циљ и 
евентуални пословни опоравак стечајног дужника.

2 Стечајни суд ће одбацити предлог којим је покренут стечајни поступак уколико је 
већ у току стечајни поступак према истом стечајном дужнику, јер није допуштено, 
по природи ствари, да се према истом стечајном дужнику паралелно или истовре-
мено воде два или више стечајних поступака. Уколико би се евентуално догодило 
да истовремено буде покренуто више стечајних поступака против истог стечајног 
дужника, не би било могућно заједничко намирење стечајних поверилаца јер се 
иста стечајна маса не може делити повериоцима на различите начине пошто би то 
било супротно принцима правне сигурности и правичности. Стечајни суд може 
водити и отворити само један стечајни поступак према једном истом стечајном 
дужнику. Уколико буде покренут други стечајни поступак, док претходни посту-
пак тече, није могуће одлучивање о осталим, касније поднетим предлозима. Исто 
тако, стечајни суд не може одлучити да се споји више стечајних поступака који су 
покренути према истом стечајном дужнику.

3 Тако нпр. стечајни управник може да закључује уговоре о раду, стечајни дужник 
може да закључи уговор о преузимању дуга са преузимаоцем дуга, у поступку ре-
организације ревидирају се међусобна права и обавезе стечајног дужника и поје-
диних стечајних поверилаца итд.
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3. Субјекти стечајног процесног односа имају посебна процесна 
права и дужности одређене законом. Та процесна права и дужности су 
императивне природе и не могу се мењати вољом субјеката стечајног 
процесног односа. Права и дужности процесних субјеката омогућавају 
им да буду делатни у поступку. Процесним радњама субјеката процес-
ног односа настају промене у стечајном процесном односу, тако што се 
стварају нове и различите процесне ситуације, и он се редовно креће ка 
свом коначном циљу – генералној егзекуцији.

4. Стечајни процесни однос је, по правилу, вољни однос у погледу 
свог настанка. У општем стечајном поступку он редовно настаје вољом 
предлагача – странке која покреће стечајни поступак. Само изузетно, 
кад је у питању посебна категорија привредних друштава, као што су 
банке, друге финансијске организације и друштва за осигурање, стечај-
ни процесни однос се заснива по одлуци суда, на иницијативу Народне 
банке Србије.

5. Стечајни процесни однос се, као правни феномен, може пос-
матрати двојако – статички и динамички.

Ако се стечајни процесни однос посматра статички, он пред-
ставља правни однос регулисан правилима стечајне процедуре који на-
стаје између стечајног суда и свих многобројних и различитих учесни-
ка стечајног поступка. Уколико се он посматра динамички, онда се тај 
правни однос, не може третирати као јединствен процесноправни од-
нос. С једне стране, поводом стечаја једног привредног субјекта, између 
суда и осталих учесника у стечајном поступку успостављају се много-
бројни, различити и разноврсни односи регулисани правилима стечај-
не процедуре. Поред главног стечајног процесног односа, између суда и 
појединих учесника успостављају се и разноврсни секундарни процес-
ни односи, који настају поводом различитих инцидентних питања, или 
се симултано, уз главни стечајни процесни однос, заснивају садржинс-
ки различити односи у адхезионим поступцима у којима се одлучује о 
субјективним правима или дужностима појединих субјеката стечајног 
поступка.

Стечајни процесни однос, као правни феномен, има променљиву 
садржину. Он је, као правна појава, састављен од низа међусобно пове-
заних радњи и у свом развоју пролази кроз различите стадијуме и етапе 
ка свом крајњем циљу ради кога је и настао. Све радње у току стечајног 
поступка представљају не само последицу заснованог стечајног процес-
ног односа, већ и елементе стечајне процедуре и процесног режима који 
је законом уобличен.

6. Стечајни процесни однос је специфичан не само по својој 
правној природи, већ и по својој структури, субјектима, њиховим ов-
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лашћењима, њиховим међусобним односима, настајању, развоју и пре-
станку. По тим елементима он се и разликује од осталих процесноправ-
них односа који настају приликом пружања правне заштите и који су 
регулисани другим гранама грађанског судског поступка.

7. Несумњиво је да је стечајни процесни однос правни однос који 
је регулисан правилима стечајног процесног права.

Стечајна процедура је посебна грана грађанског судског поступка, 
која се од осталих грана грађанског судског поступка разликује по пред-
мету, методу регулисања, принципима и процесним циљевима.

8. Стечајни процесни однос има специфичну структуру. Стечајни 
процесни однос је однос између стечајног суда и учесника у стечајном 
поступку. Стечајни процесни однос је јавноправни однос чији је један 
од субјеката суд, као државни орган који врши судску функцију. Стечај-
ни суд је главни фактор у поступку јер он пружа правну заштиту пове-
риоцима стечајног дужника и спроводи генералну егзекуцију и отуда 
се и успоставља посебна релација између суда и сваког од учесника у 
стечајном поступку.

Стечајни процесни однос се не може третирати као јединствен 
процесноправни однос, нити се он, попут парничног или извршног 
процесног односа, може посматрати као тространи или као двострани 
правни однос.4

У току стечајног поступка формирају се, по правилу, два посебна 
процесноправна односа, од којих је претходно формирани правни од-
нос услов да дође до заснивања накнадног, главног односа. Оба односа, 
која чине један стечајни процесни однос, имају различиту структуру и 
субјекте који у различитим процесним улогама долазе у однос са стечај-
ним судом.

За разлику од процесноправног односа који се претходно заснива 
као прелиминарни стечајни процесни однос, каснији, главни процесни 
однос се састоји из више правних односа различитих субјеката стечајног 
поступка са стечајним судом, повезаних у целину једним заједничким 
циљем. Ти односи су претпоставка за настајање једне дефинитивне фак-
тичке ситуације – колективног намирења свих стечајних поверилаца.

Структура стечајног процесног односа је сложена и специфична 
по томе што није ни хомогена ни константна; једном засновани стечај-

4 Парнични процесни однос је редовно тространи правни однос, јер је таква струк-
тура последица околности што се један спор решава у парници. Изузетно, кад је 
у питању парница за развод брака коју су заједнички покренули супружници који 
су се споразумели да њихов брак престане разводом, процесни однос је двостран 
јер се заснива између предлагача и суда. Извршни процесни однос је, по прави-
лу, тространи однос, а само изузетно, уколико је поступак извршења покренут по 
службеној дужности, успоставља се двострани правни однос између суда и изврш-
ног дужника.
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ни однос се преображава, модификује и метаморфозира током времена, 
јер се у свакој од појединих етапа поступка остварују одређени процес-
ни циљеви. Из тог разлога структура стечајног процесног односа није 
статична, већ променљива. Стечајни процесни однос еволуира да би се 
дефинитивно остварио циљ поступка. У току трајања и развоја једног 
стечајног процесног односа могућно је да учесници мењају процесне 
улоге и то зависно од тога о којој етапи стечајног поступка је реч.

9. Примарно засновани, претходни процесноправни однос само 
под одређеним условима може да еволуира и преобрази се у главни сте-
чајни процесни однос.

Ако се стечајни процесни однос посматра динамички, у кретању, 
очигледно је да се он се током времена мења не само по броју учесника, 
већ и по структури.

У тренутку свог настајања примарни, претходни стечајни про-
цесни однос је или двостран и једностраначки или је тростран и двос-
траначки. У првом случају он се успоставља између предлагача, који је 
будући стечајни дужник, и суда. У другом случају, он се успоставља из-
међу предлагача, који је неки од поверилаца инсолвентног дужника, или 
неког од органа, као овлашћеног предлагача инсолвентног дужника, и 
стечајног суда.

Током времена, поједини од тих претходних процесних односа се 
модификују тако да странка која је била у односу са судом или губи 
страначко својство или мења своју процесну улогу и позицију – дуж-
ник-предлагач постаје стечајни дужник, поверилац-предлагач постаје 
учесник у поступку и добија улогу стечајног повериоца, поједини орга-
ни, као овлашћени предлагачи,5 губе страначко својство јер су оконча-
ли своју мисију у поступку.

10. У одређеним посебним стечајним поступцима претходни сте-
чајни процесни однос се уопште не заснива јер се постојање стечајног 
разлога, као повод због кога се овај однос успоставља, не остварује у суд-
ском, већ у управном поступку. У посебним стечајним поступцима који 
се воде кад се ради о стечају над банкама, другим финансијским органи-
зацијама и друштвима за осигурање, не постоји потреба да се претходни 
стечајни поступак води пред судом, јер се постојање стечајног разлога 
утврђује у управном поступку који води Народна банка Србије.

11. Ако се главни стечајни процесни однос посматра глобално, 
уочава се да има посебну и специфичну структуру која се знатно разли-

5 То се односи на јавног тужиоца, пореску управу и ликвидационог управника. Уко-
лико је овлашћени предлагач био јавни правобранилац, као заступник по закону 
одређеног круга правних лица јавног права која су повериоци, он и даље учествује 
у поступку јер их заступа и даље, али сада као стечајне повериоце.
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кује од структуре првобитно, претходно заснованог процесноправног 
односа. Структура главног стечајног процесног односа није јединствена. 
Он има сложену и збирну структуру, која подсећа на лепезу. Тај главни 
стечајни процесни однос је састављен од низа двостраних процесних 
односа који се успостављају између стечајног суда и сваког субјекта 
који учествује у стечајном поступку као странка, као учесник или као 
треће лице. У сваком двостраном односу, поред суда, суделује одређени 
субјект поступка који има одређену процесну улогу и носилац је разли-
читих процесних овлашћења и дужности. Због тога је главни стечајни 
процесни однос плуралистички и састављен је од низа двостраних про-
цесних односа који настају симултано или сукцесивно.

Кад стечајни поступак буде отворен и повериоци започну са при-
јављивањем својих потраживања, повећава се број учесника који су у 
односу са судом.

12. Уколико се посматрају субјекти стечајног процесног односа 
који долазе у однос са судом, може се констатовати да њихов број вари-
ра. Он је различит у претходном стечајном поступку у односу на њихов 
број у главном стечајном поступку који отпочиње доношењем одлуке о 
отварању стечајног поступка. Од тренутка кад је отворен главни стечај-
ни поступак долази до метаморфозе у већ заснованом стечајном про-
цесном односу у погледу броја странака.

Претходни стечајни поступак може да буде или једностраначки 
– кад је сам дужник предлагач, или двостраначки – кад је овлашћени 
предлагач покренуо стечајни поступак против стечајног дужника.

Кад главни стечајни поступак буде отворен, поступак је најпре 
двостраначки, јер постоје две странке и две страначке улоге – улога 
странке у чујем се интересу поступак води, и коју чини множина лица 
(стечајни повериоци), и улога странке према којој се води стечајни пос-
тупак (стечајни дужник, кога заступа стечајни управник).

Уколико је сам дужник у стечају био предлагач, отварањем сте-
чајног поступка долази до метаморфозе у његовој страначкој позицији 
и он од странке која је имала процесну иницијативу, постаје странка у 
стечајном поступку према којој се води стечајни поступак.

13. Могућно је, међутим, да се стечајни процесни однос не мета-
морфозира и да он трајно буде двостраначки. То се догађа кад стечајни 
дужник има само једног стечајног повериоца. У том случају сасвим је 
свеједно да ли је стечајни поступак покренуо сам стечајни поверилац 
или је то учинио сам стечајни дужник и како ће се конкретна стечајна 
ствар окончати, јер нема конкуренције стечајних поверилаца који пре-
тендују на намирење.
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14. Субјекти стечајног процесног односа имају различиту улогу и 
позицију током трајања стечајног процесног односа. У првој етапи пос-
тупка, постоји предлагач као странка која је иницирала стечајни посту-
пак. У другој етапи поступка, постоје, као странке, стечајни дужник и 
стечајни повериоци. Стечајни процесни однос се метаморфозира у про-
цесни однос који има нову садржину и нови циљ, с тим што се у улози 
стечајног повериоца може налазити једно или више лица.

15. Посебна карактеристика процесног положаја учесника у стечај-
ном процесном односу је у томе што они не само што имају различите 
процесне функције и улоге, већ и то што једно исто лице може да се нађе 
у различитим процесним ролама током поступка. Тако, инсолвентни 
дужник, као предлагач и иницијатор стечајног поступка, пошто стечај-
ни поступак буде отворен постаје стечајни дужник. Поверилац стечајног 
дужника који је покренуо стечајни поступак, пошто он буде отворен, 
постаје стечајни поверилац. Стечајни управник, као законски заступник 
стечајног дужника, налази се и у улози помоћног судског органа и опера-
тивног органа самог стечајног дужника, али и странке ad hoc.

Могућно је да у току стечајног поступка стечајни дужник изгу-
би страначку позицију, а да стечајни процесни однос и даље егзистира. 
Уколико у току поступка банкротства дође до продаје стечајног дужни-
ка као правног лица, долази до својеврсне процесне сукцесије. У њего-
вој процесној улози налази се стечајна маса, као странка sui generis, коју 
заступа стечајни управник.6

16. Стечајни процесни однос карактерише и околност да странке 
у току главног стечајног поступка немају супростављене интересе. Сте-
чајни поверилац има интерес да намири своје потраживање. Стечајни 
управник, као законски заступник стечајног дужника и помоћни орган 
у стечајном поступку, управо има задатак да у поступку банкротства 
уновчи његову имовину да би се из прикупљених новчаних средстава 
намирили стечајни повериоци, док се у поступку реорганизације стара 
да се реализује усвојени и одобрени стечајни план ради намирења сте-
чајних поверилаца.

Пошто у стечајном поступку не постоје супростављени интере-
си, у овом поступку не постоји ни могућност, ни потреба за учешћем 

6 Стечајну масу, после продаје дужника као правног лица чини новац који је добијен 
од продаје. У случају продаје дужника као правног лица, наставља се поступак 
ради намирења стечајних поверилаца против стечајне масе која се метаморфозира 
– она више није објект стечајног поступка већ постаје својеврсни процесноправни 
субјект коме се, као правном феномену, самим законом признаје страначко својс-
тво и страначка способност. Овај нови процесни субјект, који нема, нити може 
имати својство правног лица, има „право стајања пред судом“ (ius standi in iudicio) 
и кога заступа стечајни управник, стиче страначку способност у стечајном поступ-
ку по самом закону.
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умешача на страни стечајног дужника са циљем да он успе у стечајном 
поступку, с једне стране. Чланови привредног друштва или чланови ње-
гових органа, не могу суделовати у стечајном поступку, нити могу ути-
цати на његов ток.

С друге стране, пошто стечајног дужника у стечајном поступку за-
ступа стечајни управник, евентуални умешач би се практично придру-
живао стечајном управнику, а за тим нема потребе јер су његова права 
и обавезе одређене законом, а његов рад контролишу органи стечајног 
поступка. Једино стечајни управник, као законски заступник стечајног 
дужника, може да предузима процесне радње које изазивају дејство за 
стечајног дужника, тако да у стечајном поступку не постоји могућност 
да неко други предузима радње које би изазивале дејство за стечајног 
дужника. Из тих разлога није могућно да неко ступи у поступак и при-
дружи се стечајном дужнику.

Учесници у стечајном поступку, међутим, могу да буду и разна 
трећа лица. Трећа лица која учествују у стечајном поступку су чланови 
органа управљања стечајног дужника, директор и други запослени, без 
обзира да ли им је престала функција или рад код стечајног дужника. 
Ова трећа лица имају дужност да стечајном судији пружају потреб-
не податке и обавештења, као и да дају одређене изјаве у претходном 
стечајном поступку. Поред тога, као трећа лица, у стечајном поступку 
учествују лица која су солидарни дужници, јемци, преузиматељи дуга и 
слично, и то на начин који је одређен законом.

17. Стечајни процесни однос рађа за његове субјекте законом 
предвиђени и одређени обим права и дужности. Права и дужности 
учесника стечајног процесног односа разликују се у појединим његовим 
фазама кроз које пролази у свом развоју, зависно од циља који се оства-
рује у свакој од тих фаза у његовом развоју.

С друге стране, у сваком поједином стечајном процесном односу 
који се заснива поводом конкретне стечајне правне ствари настају раз-
личите правне ситуације. Зависно од настале процесне ситуације у раз-
воју тог односа, за учеснике конкретног односа настају различита права 
и различите дужности предвиђене правилима стечајне процедуре.

18. Стечајни процесни однос карактерише и специфична и комп-
лексна улога стечајног суда, какву он нема у другим грађанским судским 
поступцима.

Улога стечајног суда је различита у сваком од правних односа који 
се током поступка формирају, и уопште, и у погледу појединих субјека-
та овог односа који су ступили у однос са судом.

Задаци које стечајни суд има су разноврсни. Суд спроводи сте-
чајни поступак чији је крајњи циљ заштита интереса стечајних пове-
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рилаца, без обзира да ли се ради о поступку банкротства или поступку 
реорганизације, доноси одлуке, изриче мере обезбеђења, стара се о имо-
вини стечајног дужника, врши надзор над радом стечајног управника, 
спроводи поступак намирења и производи промене у правном статусу 
стечајног дужника.

19. Стечајни процесни однос је специфичан по настајању, развоју 
и окончању.

Редовно, првобитно засновани процесноправни однос настаје 
вољом субјекта који је поступак покренуо. Главни стечајни процес-
ноправни однос може да настане само ако стечајни суд утврди да су 
испуњени услови за његов настанак.

У једној стечајној правној ствари могућно је да се успостави само 
првобитно засновани процесни однос или да се главни стечајни процес-
ни однос уопште не успостави. Зависно од низа различитих околности 
и од понашања учесника у стечајном поступку, стечајни процесни однос 
може да има различиту садржину. У току његовог развоја може да дође 
и до привременог обустављања процесне делатности.

И само окончање стечајног процесног односа може да има разли-
чите модалитете, зависно од разлога који су били повод за његов пре-
станак.

Стечајни процесни однос може да престане да егзистира у разли-
читим фазама развоја стечајног поступка. Међутим, иако је поступак 
закључен, стечајни процесни однос може и даље да латентно постоји. 
Ако се евентуално поново отвори поступак да би се накнадно нами-
рили стечајни повериоци уколико дође до накнадног прилива средста-
ва, могућно је да дође до деобе стечајне масе и после завршне деобе. 
То практично значи да постоји могућност да поново „оживи“ стечајни 
процесни однос који је латентно егзистирао иако је сам поступак био 
дефинитивно обустављен и стечајни дужник избрисан из регистра.
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BANKRUPTCY PROCESS RELATIONSHIP

Summary

In this work, the author analyzes bankruptcy process relationship, which 
originates between the bankruptcy court and participants in bankruptcy pro-
ceedings and is developed by the acts of the subjects of that legal relationship, 
and which represents one factual and one legal relationship. Although bank-
ruptcy process relationship is one of the basic terms of the theory of bankruptcy 
process law, this legal phenomenon has not been dealt with appropriately in 
process theory, so in domestic process literature, which involves the matters of 
bankruptcy procedure, there is no single work in which bankruptcy process re-
lationship would be analyzed. Because of the importance of bankruptcy process 
relationship, the author in this work analyzes this special legal phenomenon 
from the theoretical aspect, which has a specifi c legal nature, characteristics, 
structure, subjects, origin, development and cessation, and in this way it diff ers 
not only from the other legal relationships which originate in the sphere of ma-
terial law, but also from the process-legal relationships which originate in other 
proceedings of the civil-legal protection.

Key words: bankruptcy procedural law, bankruptcy process relationship, 
subjects of bankruptcy process relationship.
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Весна ГАЋЕША
директор Агенције за лиценцирање стечајних управника

РЕГУЛАТОРНА УЛОГА АЛСУ У РАЗВОЈУ
ПРОФЕСИЈЕ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

Резиме

У овом чланку аутор анализира улогу Агенције за лиценцирање 
стечајних управника (у даљем тексту: АЛСУ) у стечајном систему Ср-
бије, а нарочито на развој професије стечајних управника. Указано је на 
бројне активности АЛСУ, а посебно је акценат стављен на извршени 
теренски надзор у 2008. години. У том смислу је било потребно изврши-
ти одређене претходне радње, попут сачињавања списка приоритетних 
стечајних управника за вршење надзора, образаца за обављање теренс-
ког надзора и обавештења стечајним управницима о вршењу теренског 
надзора. У раду су презентовани неки од резултата теренског надзора, 
при чему су посебно наглашени најзначајнији и најчешћи пропусти сте-
чајних управника.

Кључне речи: Агенција за лиценцирање стечајних управника, стечајни 
управник, теренски надзор, национални стандарди, Kо-
декс етике стечајних управника.

I Увод

Ефикасан и делотворан систем стечаја и заштите права повери-
лаца су кључни део националне инфраструктуре сваке земље потреб-
не за подстицање предузетништва, подршку улагањима и економском 
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развоју, стварању вредности, као и за постизање што бољих исхода и 
свођење негативних последица стварних или могућих финансијских 
тешкоћа на најмању могућу меру. Овај систем зависи од постојања сна-
жних и транспарентних институционалних и регулаторних оквира, као 
и од стручних, независних и непристрасних појединаца од интегритета 
који делују унутар тих оквира.

Кључно је осигурати да лица којима се изда лиценца и која су 
именована као стечајни управници од стране суда, имају одговарајуће 
образовање, квалификације, искуство и стручност за обављање тог пос-
ла или вођење одређеног предмета и да могу да докажу да су подобни 
за обављање послова стечајног управника. Стечајни управници треба да 
имају искуство и стручност потребне да би се изашло на крај са широ-
ким спектром пословних и правних питања која се јављају у случајевима 
стечаја, да буду у стању да покажу да су способни за вођење стечајних 
поступака, као и да се од њих може очекивати да се са дужним степеном 
пажње односе одговорно према повериоцима, дужницима, судовима и 
надзорним телима.

Неопходно је обезбедити регулацију, односно стручни надзор над 
радом лиценцираних стечајних управника, коју може вршити државно 
тело, неки други орган, професионално удружење, или нека комбина-
ција свих њих. Кључни елементи за постизање и одржавање поверења у 
регулаторни оквир – поверења поверилаца, дужника, других учесника у 
поступку и шире јавности, као и стечајних управника – јесу отвореност 
и приступачност. Све стране очекују јасне назнаке о захтевима и стан-
дардима које неко тело поставља, а од тела се, са друге стране, очекује 
да своје функције обавља поштено, непристрасно, доследно и транспа-
рентно, као и да предузима хитне, сразмерне и ефикасне радње, узевши 
на прави начин у обзир своју одговорност за обављање дужности од 
јавног интереса.

Од регулаторних тела се очекује да не реагују само на недостављање 
извештаја или приговора, већ да активно делују, да посећују стечајне 
управнике и траже евиденцију и документацију, као и да буду селек-
тивна приликом усредсређивања на доказе системског или оперативног 
неуспеха. Овакав приступ допустиће развој профила ризичних области 
и ризичних управника, и може се користити за ефикасније усмеравање 
ресурса регулаторног тела, који ће увек бити ограничени, у оквиру опш-
тег плана за побољшање стандарда професије и оптимизацију резултата 
стечаја. Битним се такође сматра то што се овим пружа могућност – и 
стечајним управницима и регулаторном телу – да извуку корист из ових 
искустава, и, сарађујући, да примене неопходне промене којима се оси-
гурава да оквир остаје валидан, кредибилан и делотворан.
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II Правни основ

Као што је познато реформа стечајног законодавства у Србији за-
почела је доношењем новог закона о стечајном поступку током 2004. 
године (Службени гласник РС, бр. 84/04), а примена закона је одложена 
до 2.2.2005. године јер је било потребно обезбедити додатно време за 
успостављање неопходног институционалног оквира, као и припрема 
детаљнијих подзаконских аката који су дефинисали статус стечајног 
управника.

Министарство привреде је 2005. године усвојило следеће подза-
конске акте:

– Националне стандарде за управљање стечајном масом,
– Етички кодекс за стечајне управнике, и
– Правилник о награди и надокнади трошкова стечајних управ-

ника.
И управо у циљу креирања професије стечајног управника и ства-

рања званичног регулаторног тела које ће надгледати рад лиценцираних 
стечајних управника, основана је Агенција за лиценцирање стечајних 
управника (у даљем тексту: АЛСУ), по моделу канадске агенције за сте-
чај, и као таква јединствена у региону југоисточне Европе. Почела са 
радом у фебруару 2005. години а спроводи следеће поверене послове и 
задатке:

– издаје, обнавља и одузима лиценце,
– организује стручни испит који сви кандидати морају да положе 

јер је то предуслов за добијање лиценце,
– води евиденцију лиценцираних стечајних управника,
– надзире рад стечајних управника,
– прати развој професије стечајних управника, и
– прикупља и обрађује статистичке и остале податке који су од 

значаја за вођење стечајног поступка, итд.
Наведени поверени послови одређени су Законом о стечајном пос-

тупку (чл. 14 ст. 3) и Законом о АЛСУ (чл. 4 ст. 1 и 2) на скоро иденти-
чан начин, само констатујући да лиценцу издаје и обнавља АЛСУ, врши 
надзор над радом стечајних управника и може одузети лиценцу пре 
истека рока предвиђеног за њено редовно обнављање у случају да „сте-
чајни управник не обавља послове у складу са законом, националним 
стандардима за управљање стечајном масом и кодексом етике“. Надзор 
се обавља увидом у писмене извештаје стечајног управника, стечајног 
судије и у другу документацију везану за рад стечајног управника у сте-
чајном поступку.
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Закон о стечајном поступку и Закон о Агенцији за лиценцирање 
стечајних управника не регулишу питања као што су:

– начин спровођења надзора над радом стечајних управника;
– поступак у ком се изричу санкције и мере према стечајном уп-

равнику, а које се изричу на основу спроведеног надзора над 
радом стечајних управника; и

– врсте мера, санкција и казни које се могу изрећи стечајним 
управницима у случају непоступања у складу са стандардима 
утврђеним важећим прописима.

Од стране међународних експерата из ове овласти, оцењено је да 
је степен усклађености наведених закона са међународним стандардима 
у овом делу низак. Закон о стечајном поступку или Закон о Агенцији за 
лиценцирање стечајних управника мора да пропише правни оквир, од-
носно овлашћеног доносиоца општег акта којим се регулишу санкције 
и дисциплинске мере, у којим се случајевима оне примењују, као и да 
пропише скраћени – брз и ефикасан поступак за испитивање да ли је 
одређени пропуст учињен или није, уз овлашћење АЛСУ да под хитно 
заштити стечајног дужника и повериоце од даљих незаконитих радњи 
стечајног управника.

Иако су Законом о Агенцији за лиценцирање стечајних управника 
одређени послови које АЛСУ обавља као поверене, управо у овом делу, 
услед непостојања дефиниције поверених послова долази до пробле-
ма у практичном раду, јер се „надзор над радом стечајних управника“ 
поистовећује са термином „инспекцијски надзор“ или „управни над-
зор“. Наиме, ове институте на општи начин уређује Закон о државној 
управи. Одредбом члана 51 Закона о државној управи, одређено је да 
при обављању поверених послова државне управе имаоци јавних овла-
шћења имају иста права и дужности као органи државне управе с тим 
да постоји ограничење у погледу поверавања послова инспекцијског 
надзора (чл. 54 ст. 2) који могу бити поверени једино органима локалне 
самоуправе.

Следствено наведеном, јасно је да надзор над радом лиценцира-
них стечајних управника ни у ком случају није инспекцијски надзор, 
већ врста контроле коју обавља АЛСУ као регулаторно тело у циљу 
обезбеђења законитости поступања и унапређења професије стечајног 
управника – дакле то је стручни надзор – термин који наше законодавс-
тво не употребљава ни у једном закону. У оваквом контексту се пос-
тавља питање: на који начин АЛСУ може да обавља послове које јој је 
држава поверила законом а који нису инспекцијски послови већ посло-
ви стручног надзора над радом лиценцираног стечајног управника? Ова 
врста надзора односи се превасходно на контролу поступања стечајних 
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управника у складу са Законом о стечајном поступку, Националним 
стандардима и Кодексом етике.

Основни циљ АЛСУ је био, током 2008. године, да у овом периоду 
постави јасне и прецизне критеријуме за вршење стручног надзора над 
радом лиценцираних стечајних управника предлогом измена Закона о 
стечајном поступку, Закона о агенцији за лиценцирање стечајних управ-
ника, као и предлогом низа подзаконских аката, као што су правилник о 
издавању и обнављању лиценци и правилник о вршењу стручног надзо-
ра али док се предложене измене не размотре, одговор на ово питање и 
разрешење разноразних дилема и тумачења који су тренутно актуелни 
мораће да донесу планиране измене Закона о стечајном поступку.

Неспорно је да су стечајни управници у Србији дужни да пос-
тупају у складу са прописаним Националним стандардима. У члану 14 
Закона о стечајном поступку прописано је да „министар надлежан за 
послове привреде, на предлог Агенције за лиценцирање стечајних уп-
равника, доноси националне стандарде за управљање стечајном масом“. 
Такође, у члану 3 Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управ-
ника прописано је да агенција „предлаже националне стандарде за уп-
рављање стечајном масом“. Из наведених законских одредби јасно про-
излази да предметни национални стандарди представљају подзаконски 
акт (закон у виду секундарне регулативе).

У ставу 2 Кодекса етике за стечајне управнике утврђује се обавеза 
стечајног управника „да своје послове обавља у складу са... Национал-
ним стандардима за управљање стечајном масом“. Дакле, било да је то 
неопходно или не, Кодекс етике за стечајне управнике утврђује обавезу 
стечајних управника да у обављању послова из своје надлежности пос-
тупају у складу са Законом.

Да би се стручни надзор могао квалитетно и транспарентно 
обављати до усвајања предложених измена Закона и усвајања и доно-
шења неопходних правилника, директор АЛСУ је донела Одлуку о про-
цедурама вршења стручног надзора над радом лиценцираних стечајних 
управника, која је истакнута на сајт АЛСУ.

У вршењу стручног надзора АЛСУ води рачуна о поштовању За-
кона о стечајном поступку, Националних стандарда за управљање сте-
чајном масом и Кодекса етике. Циљ вршења стручног надзора је да омо-
гући АЛСУ, супервизорима и свим учесницима надзора да једнообразно 
спроводе оцену рада стечајних управника у стечајним поступцима у 
циљу обезбеђења високог стандарда рада, законитог и савесног посту-
пања, јачања професије стечајних управника и заштите интегритета и 
интереса свих учесника у поступку.
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АЛСУ обавља редован континуиран надзор над радом стечајних 
управника тако што врши увид у извештаје и другу документацију коју су 
стечајни управници обавезни да достављају, спроводи теренски годишњи 
надзор над радом стечајних управника одласком у канцеларије стечајних 
управника и поступа по притужбама на рад стечајних управника.

При вршењу увида у извештаје и другу документацију коју су 
стечајни управници обавезни да достављају по закону и Националном 
стандарду бр. 4 супервизор нарочито обраћа пажњу на:

1) рачуне стечајног дужника којима стечајни управник располаже,
2) поступак припреме и реализације продаје стечајне масе, без 

обзира на начин продаје,
3) трошкове стечајног поступка, и
4) поштовање рокова при управљању стечајном масом.
Ако супервизор утврди да постоје мањкавости у раду лиценцира-

них стечајних управника или да стечајни управници поступају на начин 
који није законит или није уобичајен, односно када постоје показатељи 
који супервизору указују на могућност постојања неправилности или 
злоупотреба у раду стечајних управника, супервизор је овлашћен и ду-
жан да изврши ванредни теренски надзор над радом стечајних управ-
ника или да започне испитивање рада стечајних управника покретањем 
дисциплинског поступка.

Теренски надзор спроводи се тако што супервизор обилази кан-
целарије стечајних управника и остварује увид у поједине предмете по 
систему случајног узорка, са посебним освртом на предмете који нису 
решени дуже од две године и веће су вредности, као и на предмете у 
којима је супервизор, увидом у извештаје и документацију коју је пре-
гледао и анализирао, утврдио недостатке, анализира одабране предмете 
стечајних управника и сачињава Закључак – оцену рада стечајних уп-
равника.

Супервизор ће прво извршити општи увид у канцеларију и посло-
вање стечајних управника како би стекао утисак о његовој уредности и 
ажурности. Супервизор ће обратити пажњу на то да ли су књиге уредно 
вођене, да ли је заштићен интегритет података, ручних и електронских, 
ко има приступ компјутерском систему, документима и сл., односно ко 
има забрану приступа систему, и до ког нивоа, као и на стручност и 
понашање лица која је стечајни управник ангажовао за рад у његовој 
канцеларији.

Након извршеног општег увида у рад стечајног управника, супер-
визор врши увид у рад стечајног управника у предметима у којима је 
именован, а нарочито на:
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– банковне изводе и рачуне – како би се проверило да се рачунима 
управља у складу са Законом о стечајном поступку, Национал-
ним стандардом бр. 1 и другим финансијским прописима;

– попис имовине – како би се утврдило да је стечајни управник 
при уласку у посед стечајног дужника извршио попис имовине 
и процену имовине, као и попис и процену накнадно пронађе-
не имовине, у складу са Националним стандардом бр. 2 и 3;

– листу потраживања и излучних захтева – како би се утвр-
дило да је стечајни управник у законским роковима извршио 
испитивање пријава потраживања, сачинио листу признатих 
и оспорених потраживања, комуницирао са повериоцима на 
прописан начин, поступао са излучним захтевима у складу са 
ЗСП;

– трошкова стечајног поступка – како би се утврдило да ли су 
сва плаћања са рачуна стечајног дужника, односно стечајне 
масе, у складу са Законом, оправдана и у износу којим се штите 
интереси поверилаца и не умањује вредност стечајне масе;

– наплату потраживања стечајног дужника – како би се 
утврдило да ли је стечајни управник предузео све мере ради 
наплате потраживања стечајног дужника у циљу увећања 
стечајне масе;

– продају имовине – како би се утврдило да ли је стечајни управ-
ник заштитио интересе свих учесника у поступку, обезбедио 
јавност поступка продаје, као и предузео све радње регулисане 
Законом, Националним стандардом бр. 5 и Кодексом етике, а 
све у циљу постизања веће купопродајне цене стечајног дужни-
ка и бољег намирења поверилаца.

АЛСУ прописује обрасце – „check list“ које супервизори користе 
при вршењу теренског надзора.

Резултат теренског надзора је закључак супервизора, који пред-
ставља финални извештај са проценом рада стечајних управника, са-
чињен на основу претходно попуњених појединачних образаца. Оцена 
из „закључка“ означава укупан резултат рада управника, без обзира 
на то колико предмета стечајног дужника је разматрано, и утврђује се 
као просек свих оцена, уз напомену да су одређене „check list“ (општа, 
банкарска, везана за продају стечајне масе, трошкови), које се односе 
на управљање средствима у корист поверилаца, вреднују више од дру-
гих, будући да су последице непоштовања прописа у овим областима по 
правилу теже и озбиљније.

Оцена рада стечајних управника представља стручан вредносни 
суд заснован на општем утиску о раду стечајних управника. Сваки су-
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первизор има као појединац дискреционо право да оцени рад стечајних 
управника над којима врши надзор, али сви супервизори заједно доно-
се, на основу стандардних образаца и обуке за вршење надзора, опште 
критеријуме за оцењивање рада стечајних управника. Ниједан суперви-
зор не може да рангира управнике другачијим стандардима од опште 
усвојених.

У вршењу редовног стручног надзора над радом стечајних уп-
равника АЛСУ и супервизори имају за циљ да обезбеде законитост у 
поступању стечајних управника, да благовремено уочавају, отклањају 
и санкционишу поступања стечајних управника која нису у складу са 
прописима или са професионалним стандардима и прихваћеном прак-
сом и да обезбеде уједначавање праксе пружањем смерница и упутста-
ва стечајним управницима у њиховом свакодневном оперативном раду 
при спровођењу стечајних поступака.

Када АЛСУ утврди да постоје елементи кршења ових прописа, 
потребно је да провери да ли је у питању изолована грешка, грешка коју 
стечајни управник понавља у свим предметима – поновљена грешка или 
грешка коју прави већи број стечајних управника – системска грешка.

Изолована грешка је основ за налог да се грешка исправи или за 
опомену стечајним управницима, осим ако је у питању екстремни пре-
кршај, који чак и ако је учињен само једном, изискује покретање дис-
циплинског поступка.

Грешка коју стечајни управници понављају у свим предметима 
готово увек представља основ за покретање дисциплинског поступка, 
будући да указује на недовољну стручност или пак континуирану зло-
употребу у поступању стечајних управника. У сваком случају неопходно 
је да АЛСУ интервенише ако утврди да стечајни управници чине исте 
пропусте у свим предметима, будући да је АЛСУ у обавези да осигура 
поштовање НС и Закона о стечајном поступку.

Непоступање или поновљено непоступање по налогу или захтеву 
супервизора, односно одбијање сарадње са супервизором треба да буде 
основ за одузимања лиценце, необнављање лиценце или изрицање дру-
ге одговарајуће мере.

У случају грешака које праве већи број стечајних управника – 
системске грешке, АЛСУ би требало да донесе упутство о начину пос-
тупања у конкретним ситуацијама, или да предложи нови национални 
стандард, као и да организује додатну обавезну едукацију стечајних 
управника. Када већи број стручњака прави исте грешеке у свом раду, 
очигледно је да у пракси постоји неразумевање и погрешно тумачење 
које резултира погрешном применом прописа.
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Пропусти у раду стечајних управника и повреде прописа могу 
бити лакше повреде а већина њих представља теже повреде.

Лакшом повредом дужности у обављању послова стечајних управ-
ника сматрају се мањи пропусти и занемаривања у раду стечајних уп-
равника који немају озбиљан негативан утицај нити последице на дуж-
нике, повериоце, остале учеснике у поступку стечаја, АЛСУ и друштво 
у целини.

Тежом повредом дужности у обављању послова стечајних управ-
ника сматрају се намерни пропусти у обављању дужности прописаних 
Законом, Националним стандардима и Кодексом етике, односно крајњи 
немар стечајних управника, у случају да такви пропусти имају озбиљан 
негативан утицај и последице на дужнике, повериоце, остале учеснике 
у поступку спровођења стечаја, на несметано обезбеђење вршења над-
зора АЛСУ, као и на друштво у целини.

Веома је важно схватити да АЛСУ врши континуирани надзор 
приоритетно ради подизања нивоа стручности и обезбеђења квалитета 
рада стечајних управника, као и подизања стандарда саме професије а 
не превасходно ради елиминације стечајних управника, осим у случају 
веома озбиљних грешака. Може се рећи да је основна сврха надзора 
развој професије, побољшање имиџа стечајних управника и промена 
перцепције јавности из негативне у позитивну.

III Теренски надзор извршен од маја до октобра
2008. године

1. Претходне радње

Помоћ АЛСУ у успостављању система вршења стручног надзора 
је пружила канцеларија USAID/BES програма организовањем неколико 
радионица на тему теренског вршења надзора над радом стечајних уп-
равника. Прву радионицу је водио Роберт Горли, консултанат из облас-
ти стечаја са дугогодишњим искуством стечајног управника у Канади 
и експертским искуством на пројектима Светске банке усмереним на 
реформу стечајних система у региону, а у сарадњи са Милом Стевано-
вићем, директором USAID/BES програма. Остале радионице је водио 
стручни тим USAID/BES програма.

Да би могао да се изврши редован годишњи теренски надзор то-
ком 2008. године, било је неопходно да АЛСУ:

а) Сачини списак приоритетних стечајних управника за вршење 
надзора у 2008. години у односу на укупан број стечајних управника.
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У мају месецу 2008. године укупно је било 420 лиценцираних сте-
чајних управника, од чега је само 230 стечајних управника водило сте-
чајне поступке. Узимајући у обзиром да је током 2005. године лиценци-
рано укупно 185 стечајних управника, као и чињеницу да се теренски 
надзор обавља по први пут, АЛСУ је донела одлуку да се у 2008. годи-
ни изврши теренски надзор над лиценцираним стечајним управници-
ма који су лиценцу добили током 2005. године, изузимајући оне који 
не могу бити предмет надзора будући да нису именовани ни у једном 
случају, а потом и лиценциране стечајне управнике који су запослени 
у АПЦС и оне који су ангажовани искључиво као повереници АПЦС, 
док се не регулише питање вршења стручног надзора над радом ових 
лиценцираних стечајних управника.

Списак приоритетних стечајних управника за вршење теренс-
ког надзора за 2008. годину су чинила само лица која су именована за 
стечајне управнике од стране суда, која су водили стечајне поступке и 
имају тренутно активне предмете.

б) Сачини обрасце за обављање теренског надзор.
АЛСУ је до прве половине маја месеца сачинила 7 образаца са 

питањима – check list и то:
– увид у пословање и канцеларију стечајног управника,
– за надзор над банковним рачунима,
– за попис имовине,
– листу потраживања и излучних захтева,
– трошкова стечајног поступка,
– наплату потраживања стечајног дужника,
– продају имовине,
– образац којим стечајни управник потврђује да је упознат са Од-

луком о процедурама вршења надзора над радом лиценцира-
них стечајних управника, као и

– образац – Закључак о извршеном надзору са оценом рада сте-
чајног управника која се исказује терминима: пуно поштовање, 
поштовање у великој мери, делимично поштовање и непошто-
вање Закона о стечајном поступку, Националних стандарда и 
Кодекса етике.

в) Сачини обавештење стечајним управницима о вршењу теренс-
ког надзора и испланира теренски надзор.

Стечајним управницима је обавештењем заказиван теренски над-
зор најмање 8 дана раније на адреси коју су пријавили у Именик сте-
чајних управника који води АЛСУ. У изузетним случајевима, на захтев 
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стечајног управника, с обзиром да има отворену канцеларију на кућној 
адреси где нема просторију за формирање канцеларије или послове сте-
чајног управника не обавља из канцеларије, теренски надзор се обављао 
у седишту стечајног дужника где је стечајни управник именован.

2. Резултат теренског надзора

Први теренски надзор је извршен 23.5.2008. године, а последњи 
24.10.2008. год. Од маја до октобра месеца 5 супервизора АЛСУ је извр-
шило 97 теренских надзора стечајних управника у 21-ом граду Репуб-
лике Србије.

Знам да би било интересантно истаћи егзактне статистичке подат-
ке теренског надзора. Међутим, с обзиром да постоје правне празнине и 
недоумице које су већ наведене и за које се надамо да ће бити попуњене 
и дефинисане кроз измене Закона о стечајном поступку и доношење не-
достајућих подзаконских аката, сматрам да је то непотребно у овом тре-
нутку. Овде ћу само указати на уочене пропусте и непоштовање закона, 
националних стандарда и Кодекса етике.

За потребе сачињавања квалитетне анализе и исказивања резул-
тата теренског надзора стечајни управници су сврстани у 3 категорије. 
Прву категорију чине стечајни управници чији рад је закључцима су-
первизора оцењен са „пуно поштовање“ и „поштовање у великој мери“, 
другу категорију чине стечајни управници чији рад је закључцима су-
первизора оцењен са „делимично поштовање“ и „непоштовање“, а трећу 
категорију чине стечајни управници за чији рад по неким обрасцима 
супервизори нису могли да дају оцену, обзиром да је тај део послова 
обавио претходни стечајни управник.

Код општег утиска о канцеларији стечајних управника уочени су 
недостатци који се огледају у томе да стечајни управници користе кан-
целарије без правног основа или нису уопште регистровани као пре-
дузетници, канцеларије нису на адреси регистровасној у АПР-у и нису 
професионално уређене, стечајни управници не воде деловоднике и 
тешко се сналазе у документацији која је неуредна, делимично присутна 
у канцеларији и није уопште заштићена.

Када су у питању банковни рачуни стечајних дужника уочени 
пропусти представљају директно непоштовање закона и националног 
стандарда бр. 1, јер стечајни управници нису отварали банковне рачу-
не након покретања стечајног поступка и именовања, немају доказа о 
обавештавању банака о покретању стечајног поступка и гашењу рачуна, 
исплате трошкова поступка су вршене преко депозитног рачуна трго-
винских судова, плаћања су вршила неовлашћена лице, нису евиденти-



5–8/2009. Весна Гаћеша (стр. 354–369)

365

рали ниједан трошак иако има насталих, нису правили планове трош-
кова стечајног поступка, нису угасили банковне рачуне за закључене 
предмете, тражили су сагласност од судије на гашење рачуна што није 
прописано, итд.

Директно кршење норми националног стандарда бр. 2 када је у 
питању попис имовине стечајног дужника и пропусти које су чинили 
стечајни управници огледају се у томе што нису извршили попис имо-
вине, недокументовано су прихватили попис имовине који је извршио 
претходни стечајни управник, нису проверавали власништво над ак-
цијама у ЦРХОВ и над уделима у АПР и нису проверавали друге изворе 
у вези са имовином. Стечајни управници не поседују извештај о попису, 
нису користили обрасце пописних листа прописане НС 2, нису презен-
товали пописне листе супервизорима или исте нису биле у канцеларији 
стечајних управника за време теренског надзора, није било могуће утвр-
дити да ли је у законском року извршен попис имовине, нису започели 
и окончали попис имовине у прописаним роковима, немају сагласности 
судија за ангажовање лица у пописним комисијама и нису закључивали 
уговоре са лицима које су ангажовали за попис, нису сачинили листе 
поверилаца и дужника стечајног дужника, листа дужника и поверилаца 
стечајног дужника није у складу са ЗСП јер не садржи све прописане 
податке итд.

Када су у питању листе потраживања и излучни захтеви непош-
товање Закона се огледа у томе што стечајни управници нису сачини-
ли листу потраживања, листа потраживања није сачињена у законском 
року од 40 дана од датума пријема последње пријаве, није било могуће 
утврдити да ли је листа сачињена у року и да ли је у року истакнута 
на огласној табли суда јер није заведена, без датума је и без пријемног 
печата суда, нема датума пријема последње пријаве од суда, листа пот-
раживања не садржи све елементе прописане ЗСП јер је без правног ос-
нова, без камате, камата приказана описно, листа у текстуалном облику, 
у листи потраживања нема исплатних редова, није испоштован рок за 
истицање листе потраживања на огласну таблу суда, нема сагласности 
судије за ангажовање лица за испитивање потраживања, разлучни по-
вериоци нису намирени у законском року.

Непоштовање Закона код трошкова стечајног поступка се огледа 
у томе што нема плана тока стечајног поступка са планом трошкова и 
временским планом, ангажована лица су без уговора и сагласности су-
дије, стечајни управници нису презентовали уговоре са запосленима, 
подносили су трошкове стечајног поступка судији на одобрење након 
исплате, нису евидентирали настале трошкове, вршили су исплате са 
рачуна без сагласности судије, немају рачуне на основу којих су вршене 
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исплате трошкова и правдање трошковника које подносе стечајном су-
дији, нема захтева за одређивање прелиминарне награде.

Код наплате потраживања стечајног дужника уочено непоштовање 
Закона је у томе што су стечајни управници отписивали ненаплатива 
потраживања без сагласности одбора поверилаца уз ваљану аргумента-
цију и доказе, нису наплатили ни отписали ненаплатива потраживања 
до закључења стечајног поступка, наплаћивали су неосновано потражи-
вање, преузимали вредност потраживања стечајног дужника из књи-
говодствене документације и нису их проценили, одредили проценат 
наплативости, проверили застарелост, нису у поступку наплате потра-
живања спровели све могућности предвиђене законом (опомена, опо-
мена пред утужење, тужба, промена начина извршења за дужнике који 
су у блокади и друго), немају уговор и сагласности судије на агажовање 
лица која су ангажована на наплати потраживања (адвокати) и др.

Продаја имовине стечајних дужника није вршена у складу са за-
коном и националним стандардом бр. 5 а уочена непоштовања се сас-
тоје у томе што се стечајни управници обраћају захтевом судији за до-
ношење закључка о уновчењу имовине пре сваке продаје, нису слали 
обавештења по члану 111 ЗСП, погрешан датум продаје на обавештењи-
ма или нема обавештења о продаји имовине на локацији где се нала-
зи предмет продаје и нису слали АЛСУ примерак сагласности одбора 
поверилаца на продају непосредном погодбом. Стечајни управници су 
продавали право коришћења имовине, продавали накнадно пронађену 
имовина коју претходно нису пописали и проценили, продавали без 
продајне документације и вршили продају путем продаје на мало која 
није предвиђена законом, продавали имовину непосредном погодбом 
без претходне сагласности одбора поверилаца, захтев за сагласност од-
бору поверилаца на продају непосредном погодбом носи датум након 
продаје. Оглас о продаји имовине не садржи минимум потребних пода-
така, нису објавили оглас о продаји ЈН и ЈПП у 3 високотиражна листа, 
нејасно је дефинисан предмет продаје у огласу, у огласу наведен рок од 
45 дана за уплату преосталог износа купопродајне цене, итд. Стечајни 
управници су одредили депозит који не износи 20% од процењене вред-
ности имовине, изјава о губитку депозита без датума и без потписа, без 
сагласности одбора поверилаца на продају по понуђеној цени нижој од 
50% од процењене вредности. Стечајни управници нису радили ДНТ 
процену за продају стечајног дужника као правног лица или функцио-
налне целине, нису потписали уговор са проценитељем, нема упутства 
проценитељу код продаје као правног лица и нису проценили вредност 
акција, немају у документацији копију банкарске гаранције, немају до-
каза о уплати средстава остварених продајом, нису сачинили уговор о 
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купопродаји имовине, нису сачинили Записник о примопредаји имови-
не, извршена је примопредаја предмета продаје пре наплате целокупне 
цене.

IV Закључак

АЛСУ је у прве две и по године свог постојања и рада вршила 
надзор над радом лиценцираних стечајних управника само увидом 
у документацију коју јој достављају стечајни управници, што је и 
предвиђено чланом 4 Закона о АЛСУ који гласи: „Надзор се обавља 
увидом у писмене извештаје стечајног управника, стечајног судије и 
у другу документацију везану за рад стечајног управника у стечајном 
поступку.“ Јасно се показало као недовољно спровођење искључиво 
канцеларијске контроле као вида надзора над радом стечајних управника, 
јер праћење рада путем анализе извештаја и друге документације није 
довољно с обзиром да се извештаји не шаљу ажурно, документа се 
достављају селективно или се уопште не достављају, тако да оваквим 
начином рада није могуће постићи сврху и циљеве надзора.

Анализирајући резултате теренског и укупног надзора над радом 
стечајних управника у Републици Србији који је успоставила АЛСУ 
током 2008. године, односно у четвртој години свог постојања и рада, 
долазимо до закључка да је оваква врста рада и описан методолошки 
приступ неопходан за правилно остварење улоге АЛСУ, као регулаторног 
тела на нивоу државе. Комбинацијом две врсте надзора – канцеларијског 
и теренског, користећи резултате канцеларијске контроле достављене 
документације за припрему теренског надзора и давање комплетне оцене 
о раду сваког стечајног управника, постигнути су следећи резултати:

1. Обезбеђена је објективност у раду како сваког појединог 
супервизора тако и АЛСУ као целине, што је постигнуто објективним 
избором приоритетне групе стечајних управника над којима је планиран 
и спроведен теренски надзор, као и једнообразним поступањем 
супервизора сачињавањем јединствених образаца који су попуњавани 
у присуству стечајних управника и потписивани са њихове стране, 
а приликом давања укупне стручне оцене рада стечајних управника 
примењени су јединствени критеријуми формирани на нивоу сектора 
супервизије АЛСУ, чиме се у великој мери избегла субјективност 
приликом оцењивања сваког супервизора појединачно.

2. Обезбеђено је обавештавање, јавност и транспарентност у вр-
шењу надзора. Наиме, Одлука о процедурама вршења стручног надзо-
ра над радом лиценцираних стечајних управника је истакнута на сајт 
АЛСУ пре започињања теренског надзора, достављано је претходно 
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писмено обавештење стечајним управницима о времену и месту терен-
ског надзора са довољним временским размаком у којем су стечајни уп-
равници могли да изврше благовремену и квалитетну припрему за над-
зор и да обезбеде сву потребну документацију и присуство запослених 
и ангажованих лица која би супервизорима давала адекватне информа-
ције. У поступку надзора и одлучивања о мерама обезбеђена је јавност 
поступања, јер је током надзора дата могућност стечајном управнику да 
се изјашњава и документује све тврдње и изјаве које даје супервизору, 
закључци о раду и поступању стечајних управника су писмено аргумен-
товани и саопштени стечајним управницима.

Све наведено указује да је неопходно да АЛСУ обавља континуи-
рано стручни надзор над радом стечајних управника управо на описани 
начин, јер је једино могуће да се на нивоу регулаторног тела уоче про-
блеми које имају појединци приликом примене Закона, Националних 
стандарда и Кодекса етике, да се ти проблеми решавају тако што ће се 
организовати стручни рад на успостављању вишег професионалног ни-
воа и квалитета рада стечајних управника, јер резултати овако спрове-
деног надзора треба да се користе као иницијалне информације прили-
ком дефинисања и креирања програма едукације стечајних управника 
који већ раде и воде стечајне поступке, али и оних који су тек добили 
лиценцу а никада се раније нису бавили овим послом.

Истовремено, АЛСУ је добила податке и о радњама стечајних уп-
равника које се могу окарактерисати као незаконите. Тиме се аргумен-
товано може покренути поступак одузимања лиценце стечајном управ-
нику чиме се постиже и елиминација оних стечајних управника за које 
се утврди да су у раду имали веома озбиљне пропусте и грешке које 
представљају поступање супротно Закону, Националним стандардима 
и Кодексу етике.

И управо, ови уочени недостаци, пропусти и непоштовање закона 
и подзаконских аката указују да АЛСУ, стечајни управници, стечајне су-
дије и сви учесници у стечајним поступцима у Србији имају још много 
да ураде како би били задовољни са применом закона и подзаконских 
аката у пракси, и са сигурношћу тврдили да су успоставили поуздан и 
стабилан стечајни систем. Али тек је прошло нешто више од три године 
од када смо започели примену нових законских решења у пракси а у 
другим земљама се поуздани и стабилни стечајни системи граде годи-
нама па и деценијама.
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the bankruptcy trustee profession development. A number of diff erent activities 
of ALSU have been shown, with an emphasis on fi eld supervision completed in 
the year of 2008. In that respect, the author pointed out to the most important 
preparatory activities that had to be done before, like making the list of 
preliminary trustees for supervision, sheets for making fi eld supervision and 
information to bankruptcy trustees with regard to planned fi eld supervision. 
Th is paper has presented some of the results of fi eld supervision, with special 
emphasis on the most important and frequent failures of bankruptcy trustees.

Key words: Agency for licensing bankruptcy trustees, bankruptcy trustee, 
fi eld supervision, national standards, Code of ethics for 
bankruptcy trustees.



370

Гордана АЈНШПИЛЕР ПОПОВИЋ
судија Вишег трговинског суда

ПОЛОЖАЈ ПОВЕРИОЦА СА ИЗВРШНОМ 
ИСПРАВОМ У СТЕЧАЈУ ЊЕГОВОГ ДУЖНИКА

Резиме

Поверилац који за своје потраживање поседује извршну исправу 
није ослобођен обавезе пријаве истог у стечају дужника по исправи. У 
парници коју мора покренути у случају оспоравања потраживања, неће 
се испитивати правилност и законитост саме извршне исправе, већ 
само постојање околности које би после њеног доношења утицале на 
престанак обавезе стечајног дужника по истој.

Кључне речи: стечај, пријава, поверилац, извршна исправа.

I Обавеза пријаве потраживања у стечају

Закона о стечајном поступку који се примењује од 2.2.2005. године, 
исто као и Закон о принудном поравнању, стечају и ликвидацији (који је 
наставио на основу одредаба члана 185 Закона о стечајном поступку, да 
се примењује у стечајевима у којима је на дан почетка примене Закона 
о стечајном поступку било уновчено преко 50% стечајне масе) предвиђа 
обавезу поверилаца стечајног дужника да своје потраживање пријаве, 
стечајним органима ради остварења права на намирење истог. Тако је 
одредбама члана 90 Закона о стечајном поступку као и према одредбама 
члана 121 Закона о принудном поравнању, стечају и ликвидацији, дефи-
нисано да повериоци морају пријавити своја потраживања, са изричито 
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прописаном садржином пријаве и роком пријављивања. Чињеница да је 
наведена обавеза предвиђена за повериоце, а да при том није посебно 
регулисан поступак за повериоце који за своје потраживање у тренутку 
покретања стечајном поступка већ поседују извршну исправу створила 
је дилему да ли се наведена обавеза односи и на ове повериоце, односно 
који је начин остварења њихових права утврђених извршном исправом 
у стечају њиховог дужника по исправи.

Не ретко такав поверилац сматра да он нема обавезу да при-
јављује своје потраживање, јер за исто већ поседује и извршну исправу 
(најчешће правоснажну и извршну судску одлуку), па управо стога и 
сматра да он не треба да се поново пријављује као поверилац у стечај-
ном поступку. Наведени повериоци такође често сматрају да се они могу 
по извршним исправама наплатити у поступку принудног извршења у 
укупном износу свог потраживања утврђеног извршном исправом и 
независно од стечајног поступка. Овакво поступање ових поверилаца, 
односно њихово пропуштање да поднесу пријаву потраживања за које 
већ поседују извршну исправу, као и подношење предлога за принудно 
извршење потраживања по извршној исправи, могу довести, а често и 
доводе, до губитка права на остварење потраживања, чак и у оном делу 
и обиму у коме би се исто с обзиром на висину деобне масе могло ос-
тварити. Стога, као и због различитих приговора који се истичу у пар-
ницама које су покренуте ради утврђења потраживања по извршним 
исправама (уколико иста по пријави буду оспорена од стране стечајних 
органа), заслужују да се поступак остварења права поверилаца који по-
седују извршну исправу, у случају покретања поступка стечаја над дуж-
ником из исте исправе, посебно размотри и анализира.

II Садржина пријаве потраживања

Како је одредбама члана 90 Закона о стечајном поступку, сходно 
изнетом предвиђена обавеза поверилаца да пријаве своја потраживања, 
без икаквих изузетака, то и повериоци који за своје потраживање већ 
поседују извршну исправу, без обзира на то, морају потраживање прија-
вити у поступку стечаја покренутом над дужником из извршне исправе. 
У тој пријави потраживања поред свих елемената који су наведени у 
члану 90 Закона о стечајном поступку, као обавезни елементи пријаве, 
као што су: фирма (име и седиште), односно пребивалиште повериоца, 
правни основ потраживања, износ потраживања (и то посебно износ 
главног потраживања са обрачунатом каматом), ствар на којој је пове-
рилац стекао разлучно право (уколико се ради о обезбеђеном потра-
живању), износ његовог потраживања који није обезбеђен (ако његово 
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потраживање није у целини обезбеђено), и одређени захтев повериоца 
сходно одредбама члана 186 Закона којим се уређује парнични поступак 
(а то значи јасно дефинисан захтев у погледу главне ствари и споредних 
потраживања), неопходно је за повериоце који пријављују потраживања 
по извршној исправи, да наведу и јасно и прецизно определе и испра-
ву коју поседују и којом је утврђено постојање њиховог потраживања, 
односно најчешће кондемнаторном одлуком обавезан стечајни дужник 
на извршење – плаћање дуговања. Овакав поверилац мора уз пријаву 
доставити и извршну исправу на коју се позива, са клаузулом изврш-
ности на истој.

III Поступак по пријави потраживања из извршне исправе

Чланом 92 Закона о стечајном поступку, регулисан је поступак 
утврђивања потраживања и сачињавања листе потраживања. Истим 
је предвиђено да стечајни управник утврђује ваљаност, обим и исп-
латни ред сваког потраживања и о томе сачињава листу признатих и 
оспорених потраживања, у року од 40 дана од дана пријема последње 
пријаве од суда. Та обавеза стечајног управника без разлике обухвата и 
сва потраживања која су пријављена по извршним исправама. Стога и 
у односу на ова потраживања, стечајни управник ће вршити контролу 
ваљаности, обима и исплатног реда потраживања и изјашњаваће се о 
основаности истог. Листа потраживања која се у смислу члана 92 ст. 3 
Закона о стечајном поступку истиче на огласној табли суда, у року од 5 
дана од дана истека рока за изјашњење о основаности пријава потражи-
вања, обухвата и пријаве потраживања по извршним исправама, тако 
што се о истима стечајни управник изјашњава да ли су основане или не 
и уколико јесу сврстава их у одговарајући исплатни ред. Неопходно је 
уочити да стечајни управник при изјашњавању о оваквом потраживању 
мора имати у виду да он не може да улази у правилност пресуде која 
је донета (односно друге извршне исправе којом је утврђено потражи-
вање према стечајном дужнику), већ се само може изјашњавати да ли 
у време подношења пријаве за потраживање од стране повериоца, тј. 
у време покретања стечаја такво потраживање које је утврђено право-
снажном и извршном судском одлуком и даље постоји, и зависно од 
тога да ли је основана пријава повериоца. Уколико стечајни управник 
нађе да такво потраживање, које је већ утврђено правоснажном и из-
вршном исправом, не постоји у време подношења пријаве, он је дужан 
да исто оспори и изврши личну доставу таквог обавештења, исто као 
и другим повериоцима којима оспорава потраживање. Обавеза да на 
захтев повериоца са оспореним потраживањем, стечајни управник по-
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куша усаглашавање са тим повериоцем, поновним прегледом пријаве и 
документације, подједнако се односи и на повериоца који за своја пот-
раживања има правоснажну и извршну исправу, као и на све друге по-
вериоце који своје потраживање не заснивају на оваквим исправама. У 
случају промене одлуке стечајног управника о признању потраживања 
после накнадног прегледа и покушаја усаглашавања, он је дужан да ис-
прави и листу потраживања коју је начинио.

За повериоце који су пријавили потраживања за које поседују 
извршну исправу и у погледу даљег тока поступка утврђивања потра-
живања на испитном рочишту, важе иста правила као и за друге пове-
риоце. Тако ће и ова потраживања други повериоци моћи да оспоре на 
испитном рочишту и пре сачињавања коначне листе о свим потражи-
вањима у смислу члана 93 Закона о стечајном поступку.

Према закону су призната само она потраживања која није оспо-
рио ни стечајни управник, нити било који други поверилац на испит-
ном рочишту. Уколико потраживање по извршној исправи није оспо-
рио стечајни управник, а оспори га било који од поверилаца на самом 
рочишту, она ће се сматрати оспореним.

IV Поступање у случају оспоравања потраживања из
извршне исправе

Чланом 96 Закона о стечајном поступку регулисан је поступак са 
оспореним потраживањима тако што је предвиђено да се поверилац чије 
је потраживање оспорено, упућује на парницу ради утврђивања оспоре-
ног потраживања. Поверилац парницу може покренути у року од 8 дана 
од дана пријема закључка којим му се потраживање оспорава. Како сам 
Закон не прави изузетак односно разлику између поверилаца који су 
пријавили потраживање по основу извршне исправе која се односи на 
исто потраживање и других поверилаца, у погледу процедуре утврђи-
вања оспореног потраживања, то из самог текста цитираног члана про-
излази да и повериоци који су своја потраживања пријавили по основу 
извршне исправе, а уколико им исто буде оспорено од стране стечајног 
управника, морају по упуту, покренути парницу ради утврђења истог.

Закон о принудном поравнању, стечају и ликвидацији прави раз-
лику у погледу начина утврђења потраживања повериоца чије је потра-
живање оспорено, а који је исто пријавио по већ стеченој извршној ис-
прави, предвиђајући у члану 127 став 2 Закона о принудном поравнању, 
стечају и ликвидацији, да уколико се оспорава потраживање поверио-
ца који је за ово потраживање већ стекао извршну исправу, стечајно 
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веће на покретање парничног односно управног или другог поступка, 
за утврђење да наведено потраживање не постоји, упућује другог пове-
риоца, односно стечајног дужника, зависно од тога ко је од њих оспорио 
потраживање. То значи да је цитираним Законом поштован принцип да 
је терет доказивања на ономе ко је слабији у праву, а да је јачи у праву 
онај који већ поседује извршну исправу о потраживању које је пријавље-
но и које се од стране стечајних органа оспорава. Закон о стечајном пос-
тупку не предвиђа ову разлику, што је један од његових озбиљних про-
пуста. Тако се не поштује чињеница, да је због ситуације да већ поседује 
извршну исправу о потраживању које је пријавио у стечајном поступку 
свог дужника поверилац заправо јачи у праву, већ се он поново оба-
везује да сноси терет покретања новог поступка у коме ће тражити да 
се утврди постојање потраживања за које већ поседује извршну испра-
ву. Стога према одредбама Закона о принудном поравнању, стечају и 
ликвидацији у истој ситуацији у којој би стечајни управник оспоравао 
потраживање пријављено по извршној исправи, стечајни управник је 
покретао парницу са захтевом за утврђење да наведено потраживање не 
постоји, односно са захтевом за негативно утврђење, док је по Закону о 
стечајном поступку обавеза покретања наведене парнице на повериоцу 
који је пријавио потраживање и он истом тражи да се утврди да постоји 
његово потраживање, али с обзиром да за исто већ постоји правоснаж-
на и извршна исправа, он тужбени захтев треба да формира тако што 
ће тражити да се утврди да постоји потраживање по извршној исправи 
коју он већ поседује, наводећи јасно сва њена обележја која је одређују 
– идентификују.

Нешто другачије је Законом регулисана ситуација када је потра-
живање одређеног повериоца, оспорио други поверилац, а да га при том 
истовремено није оспорио и сам стечајни управник. Ова разлика, међу-
тим, направљена је независно од тога да ли се ради о потраживању за 
које поверилац који га је пријавио већ поседује извршну исправу или не 
и предвиђа обавезу повериоца који је оспорио потраживање другог по-
вериоца (а које није истовремено оспорено и од стране стечајног управ-
ника) да по упуту стечајних органа сам покрене парницу и докаже да 
наведено потраживање не постоји. Законом су изричито регулисане и 
последице непокретања парничног поступка од стране повериоца који 
оспорава потраживање другог повериоца. Уколико овај поверилац не 
би покренуо наведену парницу са захтевом за негативно утврђење пре-
ма изричитим одредбама Закона, а то подразумева и у законском року 
од 8 дана, сматра се да је наведено потраживање признато, јер га сам 
стечајни управник није оспорио, а поверилац који га је оспорио пок-
ретањем парнице није омогућио да се по његовом оспоравању донесе 
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другачија одлука у погледу постојања потраживања односно признања 
потраживања.

И поверилац који је пријавио потраживање по основу извршне 
исправе ће бити у идентичној ситуацији, ако његово потраживање није 
оспорио сам стечајни управник, већ неки други поверилац, јер ће у тој 
ситуацији, тај други поверилац који је оспорио његово потраживање, 
бити упућен на парницу и он ће морати у парници тужбом да тражи 
да се утврди да не постоји према стечајном дужнику потраживање 
повериоца који га је пријавио по извршној исправи, јасно наводећи и 
сва идентификациона обележја те исправе, а као странке у тој парни-
ци појављују се сам поверилац чије потраживање тужилац оспорава и 
стечајни дужник, на кога се дуг односи (иако га он није оспорио), као 
нужни супарничари на страни туженог.

V Парнице за утврђење потраживања из извршне исправе

У парницама које су покренуте ради утврђења постојања однос-
но непостојања оспореног потраживања које је пријављено по извршној 
исправи, најчешће се као први од приговора истиче приговор пресуђене 
ствари, без обзира да ли се ради о тужбама којима сам поверилац који 
је пријавио такво потраживање, тражи да се утврди да оно постоји или 
тужбама у којима други поверилац који му то потраживање оспорава, 
тражи да се утврди да оно не постоји. Подносиоци овог приговора, а 
не ретко и сам суд, о таквом приговору пресуђене ствари одлучује по-
зитивно, сматрају да о таквом потраживању већ постоји извршна ис-
права, те да није могуће поново водити парницу и одлучивати о истом 
захтеву. То указује да је потребно разјашњење наведене ситуације.

Приговор пресуђене ствари у таквој ситуацији није основан и 
он је увек или последица неразумевања или жеље да се сам поступак 
одуговлачи, а и једно и друго се мора санкционисати и спречити. У си-
туацији када стечајни поверилац подноси пријаву потраживања на ос-
нову извршне исправе, може се водити парнични поступак са захтевом 
да се утврди да наведено досуђено потраживање по извршној исправи 
постоји односно не постоји, и та се парница води у складу са упутом 
стечајних органа датим, у поступку испитивања пријаве за такво пот-
раживање у току стечајног поступка. У тој ситуацији нема идентитета у 
односу на чињенични основ тужбе и сам тужбени захтев, па се приговор 
пресуђене ствари не може истицати са успехом. Суд међутим не може 
утврђивати у новој парници да ли је у тренутку доношења извршне ис-
праве она била правилна, већ постоји необорива законска претпостав-
ка да је извршна исправа законита и правилна и да је у том тренут-
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ку постојало потраживање које је истом утврђено и обавеза на коју 
је кондемнаторним захтевом стечајни дужник обавезан. Суд међутим 
може и мора испитивати да ли је у периоду после доношења наведене 
извршне исправе дошло до промене околности, због којих је наведено 
и извршном исправом утврђено потраживање престало да постоји пре 
покретања стечајног поступка над дужником из исте, односно пре дана 
подношења пријаве у стечају дужника по наведеној извршној исправи. 
Тако стечајни управник који оспорава такво потраживање или други 
поверилац који га оспорава може истицати да постоји било који од раз-
лога из члана 15 Закона о извршном поступку, односно да постоје раз-
лози који би спречавали и извршење, као што су на пример престанак 
потраживања на основу чињеница које су наступиле после извршности 
одлуке или пре тога, али у време кад извршни дужник то није могао да 
истакне у поступку из кога потиче извршна исправа и суд ће постојање 
тих чињеница утврђивати у парници за утврђење оспореног потражи-
вања незалазећи у правилност саме извршне одлуке по којој је пријава 
поднета. Стога најчешће истицани приговор пресуђене ствари у таквим 
парницама није основан. Суд се у таквим парницама не сме упуштати 
у утврђивање постојања обавезе стечајног дужника односно у одлучи-
вање о основаности тужбеног захтева који је био предмет спора у коме 
је извршна исправа донета. Насупрот томе, у таквој парници суд мора 
испитати да ли су после доношења извршне исправе по основу које је 
пријављено потраживање, наступиле околности због којих је наведено 
потраживање престало да постоји у ком случају пријава потраживања 
не би била основана, односно њено оспоравање би било оправдано.

Управо из наведених разлога и са датим образложењем неопходно 
је у наведеној ситуацији правилно формирати тужбени захтев, тако што 
ће се тражити да се утврди да постоји односно не постоји потраживање 
поверилаца по правоснажној и извршној исправи која ће бити јасно од-
ређена и достављена и уз пријаву и уз тужбу, а суд ће у тој ситуацији 
поступајући на описани начин и одлучујући само о томе да ли је у пе-
риоду после доношења извршне исправе дошло до околности због којих 
је обавеза утврђена истом исправом престала да постоји (испуњењем, 
гашењем услед компензације и друго), донети одлуку којом ће утврдити 
да ли потраживање које је утврђено означеном извршном исправом у 
време подношења пријаве и даље постоји или не.

Законито и брзо поступање судова у тим парницама условљено је 
правилним сагледавањем односа извршне исправе и пријаве потражи-
вања утврђеног истом и правилним формирањем тужбеног захтева у 
случају да повериочево потраживање буде оспорено. Кроз брзину одлу-
чивања у парницама утиче се и на брзину окончања стечајног поступка, 
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што је све јако значајно како за остварење права тог повериоца, тако и 
за остварење права свих других поверилаца бржим окончањем стечаја. 
Циљ овог рада и анализе је да допринесе остваривању тог циља.

VI Закључак

Поверилац који за своје потраживање поседује извршну исправу 
није ослобођен обавезе пријаве истог у стечају дужника по исправи.

У парници коју мора покренути у случају оспоравања потражи-
вања, неће се испитивати правилност и законитост саме извршне ис-
праве, већ само постојање околности које би после њеног доношења 
утицале на престанак обавезе стечајног дужника по истој.

Gordana AJNŠPILER POPOVIĆ
Јudge of the High Commercial Court

STATUS OF CREDITOR WITH EXECUTORY 
JUDGMENT IN CASE OF DEBTOR’S BANKRUPTCY

Summary

Creditor who has judgment for his claim toward debtor is obliged to 
present that claim in the bankruptcy procedure toward the same debtor. In the 
litigation for declaration of his reject claim, Court will not interrogate regular-
ity and legality of the judgment, but only existence of the circumstances which 
could aff ect on debtor ’s obligations.

Key words: bankruptcy, application, creditor, executory judgment.
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Драган РАКОЧЕВИЋ
председник Привредног суда у Подгорици

ПРАВО ПОБИЈАЊА ПРАВНИХ РАДЊИ
СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА ПО ЗАКОНУ О

ИНСОЛВЕНТНОСТИ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА

Резиме

Опште је правило облигационог права да је повјерилац овлашћен 
да захтијева од дужника испуњење обавезе, а да је дужник дужан обавезу 
испунити савјесно и у свему како она гласи. То правило садржи и Закон 
о облигационим односима. Могућност побијања правних радњи дужника 
се противи том правилу, као и неким другим правилима облигационог 
права.

Стечај наступа као резултат немогућности дужника да испуња-
ва своје обавезе, па у овом поступку важе посебна правила, као што је 
правило да се повјерилац не може прије стечаја довољно намирити и на 
тај начин бити у неравноправном положају са осталим повјериоцима, 
независно од тога што намирује своје истинито и доспјело потражи-
вање. Предмет овог рада је управо ово правило, односно правни инсти-
тут.

Дужник који се налази у неповољном економско-финансијском 
стању, које претходи отварању поступка стечаја под присмотром је 
својих повјерилаца, па и законодавства у циљу заштите њихових инте-
реса предвиђају могућност побијања дужникових правних радњи. Наиме, 
повјериоци дужника и други законом овлашћени субјекти имају право по-
бијања правних радњи које је дужник учинио у одређеном периоду прије 
покретања поступка стечаја. Ово са разлога што се тим радњама поје-
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дини повјериоци доводе у повољнији положај у односу на остале повје-
риоце. Принцип правичности и једнакости повјерилаца захтијева да се 
повјрериоци у стечају намире према утврђеној стечајној квоти, сразмјер-
но висини потраживања свих повјерилаца. Овакво намирење избјегао би 
повјерилац који би, сазнавши за неповољно економско-финансијско стање 
дужника успио да се намири прије стечаја. На овај начин повјерилац би 
се нашао у повољнијем положају у односу на остале повјериоце, и за износ 
остварене имовинске користи смањио стечајну масу и могућност других 
повјерилаца да се у овом поступку измире у што већем износу. Отуда на-
стојање законодавства, теорије и нарочито судске праксе да се сви повје-
риоци изједначе у свом положају у стечајном поступку.

Сврха стечаја није само ликвидација предузећа, већ је на првом 
мјесту заштита интереса повјерилаца у максимално могућој мјери. 
Овђе је начело приоритета намирења уступило пред начелом парите-
та. У складу са овим треба посматрати природу, карактер и сврху по-
бијања правних радњи које је дужник учинио у периоду који претходи 
формалном отварању стечаја.

Кључне речи: стечај, право побијања, правна радња, стечајни дужник, 
стечајни повјерилац, противник побијања, извршна ис-
права, оштећење стечајних повјерилаца, тужбе, побојни 
захтјев.

I Врсте дејстава отварања поступка стечаја

Отварање стечаја има учинак на настанак, промјену и престанак 
одређених права и правних односа.

Дејствима стечаја су се бавила сва законодавства и била су пред-
мет бројних теоријских разматрања. Право побијања правних радњи 
стечајног дужника, као једно од значајних дејстава отварања поступка 
стечаја, може се посматрати једино као њихов дио, па га је могуће и про-
учавати једино у склопу ове цјелине.

Теорија познаје више различитих класификација дејстава отварања 
стечаја. С обзиром на вријеме у којима се простиру та дејства позната је 
подјела на дејства у прошлости, односно на односе настале и окончане 
прије отварања стечаја (право побијања правних радњи дужника) и одно-
се који нијесу окончани до отварања стечаја (дејство према будућности).1

1 Подгорски, Стечајно право, Београд, 1930; Делибашић, Право побијања правних 
радњи стечајног дужника, 1980; Јовановић, „Стечај организација удруженог рада“, 
Правни живот, бр. 4/81.
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Друга подјела ових дејстава је на материјалноправна и процес-
ноправна дејства.2

Процесно правна дејства тичу се губитка процесне и пословне 
способности дужника, немогућности спровођења принудних извршења 
против дужника, прекидању извршења која су у току и слично.

Материјално правна дејства су вишеструка и тичу се свих осталих 
дејстава у прошлости и будућности (дејства на личност дужника, имо-
винске односе и повјериоце) и слично.

Постоји и подјела дејстава отварања стечаја по основу њихове 
правне природе, па се по овом основу дијеле на статусна и облигаци-
оно-правна дејства. Статусна се тичу положаја дужника као правног 
субјекта, његове имовине, органа, радника итд., а облигациона права 
пребијања потраживања, застарелости, камата, права побијања итд.

II Наступање правних последица отварања стечаја

Правне последице отварања стечајног поступка делују од отва-
рања овог поступка и трају до његовог завршетка. Вишеструки су раз-
лози да ово вријеме прецизно одреди, па су законодавства одређујући 
овај моменат познавала разна решења. Италијанско и француско зако-
нодавство на примјер, везивали су дејства стечаја за доношење судске 
одлуке, док је Стечајни закон из 1929. године у предвиђао да правни 
учинци отварања стечаја настају од почетка оног дана када је оглас о 
отварању стечаја прибијен на огласној табли суда.

Закон о инсолвентности привредних друштава (Службени лист 
РЦГ, бр. 6/2002) не одређује прецизно када наступају правне последи-
це отварања стечајног поступка, али из одредби садржаја члана 15 се 
закључује да оне наступају даном прихватања предлога за покретање 
стечајног поступка од стране суда.

Ако је решење о отварању стечајног поступка (чији извод-изре-
ка представља обавезан садржај огласа) по жалби укинуто, а у понов-
ном поступку стечајни поступак је поново отворен, правне последице 
наступању даном, тј. почетком дана када је прво решење истакнуто на 
огласној табли суда.

Истицање огласа о отварању стечајног поступка на огласној табли 
суда има конститутивни карактер, јер без ове радње нема ни наступања 
правних последица отварања стечаја па ни права на побијање правних 
радњи дужника.

2 Јовановић, нав. чланак, стр. 30.
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III Појам и правна природа побијања

1. Појам права побијања

Побијање се као законски термин појавило у нашем предратном 
праву као превод њемачких ријечи anfechten (побијати) и Аnfechtungsrecht 
(право побијања).

Теорија је право побијања дефинисала као право у објективном и 
субјективном смислу, само у субјективном смислу,3 мада се и по једном 
и по другом схватању ради о оглашавању дужникових правних дјела са 
трећим лицима без дејства у односу на његове повјериоце. Теорија је 
ово право дефинисала и као субјективно право и као праву моћ.4

Теорија о праву побијања у објективном и субјективном смислу 
базира се на подјели и односу објективног и субјективног права. Право 
побијања као објективно право и јесте скуп правних прописа, правила 
односно процесних радњи и материјално-правних правила. То је пра-
во на основу којег повјериоци могу отклонити према себи и последи-
це иначе пуноважних имовинско-правних располагања свога дужника 
учињених у одређеном времену прије отварања стечаја.5

Право побијања као субјективно право представља право које ак-
тивни субјекат побијања црпи из објективних права, односно то је овла-
шћење повјериоцима да се наплате под условима објективног права, јер 
„право овлашћује повјериоца да побијањем, у сврху свог намирења, под 
одређеним условима прогласи да су према њему без дејства правна дјела 
која се тичу имовине његовог инсолвентног дужника“.6

У теорији је преовладао став да се право побијања означава као 
субјективно право мада га поједини теоретичари одређују и као про-
цесноправну радњу чија је сврха „средствима цивилног процеса напа-
дати противправна дјела презадуженикова“,7 док га Гамс опет назива 
правном моћи. Но без обзира на ова и друга правна схватања право 
побијања као субјективно право представља право које активни субјек-
ти црпе из објективног права, односно овлашћење повјерилаца да се на-
плате под условима које признаје објективно право.

На основу резултата ових теоријских анализа може се закључити 
да је право побијања овлашћење повјерилаца дужника у стечају и дру-

3 Марковић, Право побијања изван стечаја, Београд, 1935; Јовановић, Привредно 
право привредне организације, Београд, 1961; Делибашић, Право побијања правних 
радњи стечајног дужника, 1980.

4 Гамс, Увод у грађанско право – општи дио, Београд, 1974
5 Подгорски, Стечајно право, Београд, 1930.
6 Јовановић, нав. дело, стр. 303; Делибашић, нав. дело, стр. 81. 
7 Делибашић, нав. дело, стр. 81
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гих законом овлашћених лица, да могу према повјериоцима отклонити 
дејства пуноважних имовинских располагања дужника учињених од-
ређено вријеме прије отварања стечаја, а којима се поједини повјериоци 
доводе у привилегован положај, ради чега противник побијања треба да 
врати у стечајну масу стечене имовинске користи у циљу равномјерног 
намирења свих повјерилаца.

Право побијања је супсидијарно право, и има важност ако се 
повјериоци не могу намирити из имовине дужника.8

Ово право представља могућност – овлашћење повјериоца да за-
хтијева да се према њима огласе без правног дејства радње које се тичу 
имовине дужника, тако да и они могу тражити намирење као да радња 
није ни предузимана, да се радња огласи без дејства према стечајној 
маси.

2. Правна природа побијања

Да би се одредила правна природа права побијања неопходно је 
претходно одредити природу самог института стечаја, односно анали-
зирати више теорија које су се до сада бавиле овим проблемом. Код од-
ређења правне природе института стечаја у теорији се углавном стечај 
означава као грађанско-правни, судски поступак. Зависно на које еле-
менте се ставља акценат, да ли на елементе привредног или грађанског 
процесног права развило се више теорија и то:9

а) збирна теорија која стечај сматра збиром цивилних процеса;
б) теорија посебне врсте парничног поступка, односно грађанско-

процесног права у којем се супсидијерно примењују норме парничног 
поступка;

в) теорија посебне врсте ванпарничног поступка (утврђивање 
тражбине је ванпарничног карактера, а евентуални спор се решава у 
парничном поступку);

г) теорија генералног или општег (колективног) извршења која 
стечај сматра најстрожијим обликом извршења које познаје право, с об-
зиром да за последицу и има престанак предузећа. Парничне и ванпар-
ничне радње које се предузимају у поступку не одређују његову природу, 
већ је одлучујући циљ стечаја заједничко и сразмерно намирење повје-
рилаца. У питању је нарочита врста извршења, специјална егзекуција 
као опште и заједничко извршење у корист свих личних повјерилаца, 
ради њиховог заједничког и појединачног намирења. Ова теорија је код 

8 Делибашић, нав. дело, стр. 83
9 Делибашић, нав. дело, стр. 85.
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нас најчешће заступана, па Словнић10 на пример, прихватајући ову те-
орију дефинише стечај као специјални поступак колективног извршења 
и ликвидације инсолвентног дужника. Имовина дужника је објекат овог 
извршења што прихвата и истиче и Велимировић;11

д) комбинована теорија која стечајни поступак сматра као једну 
врсту ванпарничног и посебног поступка;

ђ) теорија посебне врсте ванпарничног поступка (утврђивање 
тражбине је ванпарничног карактера а евентуални спор се решава у 
парничном поступку)

Према члану 4 Закона о инсолвентности привредних друштава 
у поступку стечаја сходно се примењују одредбе Закона о парничном 
поступку, ако законом није другачије одређено, што упућује на закљу-
чак да је стечајни поступак по нашем законодавству ипак посебан пос-
тупак и да примјена ЗПП-а долази у обзир само онда кад институт са 
заједничким именитељем, не садржи норму која дати однос или право 
регулише.12

Како постоји мноштво теорија које одређују правну природу инс-
титута стечаја, бројне су и теорије које одређују правну природу права 
побијања. Највећи допринос је дала њемачка правна теорија, везујући 
правну природу овог спора са природом и сврхом стечајног поступка. 
Међутим, ове теорије дају и многа опречна схватања.

Без обзира на мноштво теоријских схватања неспорно је да право 
побијања у основи припада ономе у чију правну сферу непосредно дира 
првобитно правно дјело. Заснива се на посебном односу између дужни-
ка и његових сауговарача – сада противника побијања, а повјериоца се 
не тиче. Њих интересује само материјални ефекат који је произашао за 
противника побијања из тог правног односа, па побијањем желе да тај 
позитиван ефекат обеснаже.13

У теорији се даље поставило као једно од најважнијих питања 
да ли право побијања има стварно-правни или облигациони карактер. 
Међутим и поред постојања низа теорија, у основи заснованим на овом 
схватању, право побијања се у крајњем може одредити као право ста-
тусно-облигационог карактера које пружа заштиту стечајним повјерио-
цима овлашћујући их да се мијешају у имовинска располагања дужника 
која су учињена прије његовог стечаја и у којим су поједини повјерио-

10 Словнић, Привредно право, Београд, 1986, стр. 165.
11 Велимировић, Привредно право организација удруженог рада, Сарајево, 1985.
12 Коментар Закона о санацији и престанку организација удруженог рада, Београд, 

1981.
13 Велимировић, „Побијање правних радњи предузећа“, Годишњак Правног факулте-

та у Сарајеву, 1972; Делибашић, нав. дело, стр. 89.
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ци, остварујући своје право, доведени у повољнији положај од осталих 
повјерилаца, ради чега субјекат права побијања са отварањем стечаја 
стиче право да захтијева од противника побијања да ради равномјерно 
намирења врати стечајну масу стечене имовинске користи.

IV Настанак и развој права побијања правних радњи
стечајног дужника

1. Извори стечајног права и права побијања у римском
праву и његов утицај на средњевјековно и модерно
стечајно право

Елементе стечајног права налазимо још у римском праву, у врије-
ме доношења Закона дванаест таблица, гдје се на известан начин истов-
ремено пружа задовољство свим повјериоцима инсолвентног дужника 
да га због неспособности за плаћање подијеле између себе. Ово право 
је у то вријеме било право персоналног извршења, егзекуције, јер је legis 
actio per manum injektionem служио искључиво за извршење на личнос-
ти дужника. У даљем развоју стечајно право се претвара у институт 
реалног извршења односно према имовини одређених лица дужника 
који би се ослобађали одговорности за неподмирене мањкове ако би 
добровољно уступили сву своју имовину повјериоцима. Подјела сред-
става добијених продајом имовине, ако се тим средствима нијесу могла 
у цјелости подмирити потраживања повјериоца, вршена је по начелу па-
ритета (равномјерности) а касније се појављују повлашћени повјериоци 
(исплатни редови).

Значи, установе римског права у којима се могу тражити заче-
ци стечаја, у почетку су имале строго казнени карактер. Legis actio per 
manus injectionen служила је искључиво за извршење на личности дуж-
ника. У легисакуционом поступку је побољшан положај дужника, па је 
могао и да оспорава тражење извршења. Почетак ширења реалног из-
вршења представља legis actio per piguores capionem, која је имала за циљ 
обезбеђење на имовини.

Обично се сматрало да је више правних средстава претходило 
Паулијанској тужби, као извору побојног права, али не постоји апсо-
лутна сагласност која су то средства и какав су карактер имала. Тако 
Велимировић14 као најважнија средства наводи interdictum fraudatorum 
interdictrum restitutorium ob fraubem u intregrum restitutio ob frauder, 
што је у доба Јустинијана спојено у једно actio Pauliana и interdictum 

14 Велимировић, Престанак организација удруженог рада, стр. 141.
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fraudatorium15 касније постала основни извор ванпарничног и стечајног 
побојног права.

У средњем вијеку, у вријеме размаха привреде, посебно трговине, 
инсолвентном дужнику одузимана је имовина и предавана управнику 
којег су именовали повјериоци или суд који је уновчавао имовину дуж-
ника. Дужнику је забрањивано да се бави трговином.

У новом вијеку стечајно право развијало се у два правца. У једном 
правцу пошло је француско право на основама италијанског средњо-
вековног права, са наглашеном улогом повјерилаца и тешким последи-
цама личне природе по дужника. У другом правцу пошло је њемачко 
право са наглашеном улогом суда, јер се полазило од становишта да се 
стечај спроводи у јавном интересу. Сам поступак дјелио се на безброј 
међусобно повезаних процеса јер је сваки повјерилац своје потражи-
вање остваривао тужбом. По утврђењу свих потраживања повјериоци 
су разврставани и послије тога се приступало подјели новца. Због тога 
је овај поступак трајао дуго и био је неефикасан. Даљи развој стечајног 
права у Европи био је под утицајем ова два правца (француски и ње-
мачки). За подручје Југославије, прије уједињења (1918. године) стечајно 
право је било различито, а послије уједињења дошло је до унификације 
и то по узору на аустријско право, гђе је улога суда доминантна, а повје-
риоци су сарадници суда.

V Сличност и разлике стечајног и ванстечајног права
побијања правних радњи дужника

У нашем позитивном праву ванстечајно побијање правних радњи 
дужника регулисано је Законом о облигационим односима, а побијање 
у стечају Законом о инсолвентности привредних друштава (члан 60). 
Наиме и ван стечаја постоји потреба за побијањем,16 јер и дужник који 
има само једног повјериоца може осујетити његово намирење својим 
бесплатним располагањима или на неки други начин. Зато је повјери-
лац овлашћен да се мијеша у имовинске односе дужника да би очувао 
његову имовину, што је једно од најважнијих права повјериоца које ос-
тварује кроз вршење дужникових права и побијањем правних радњи 
којима се умањује његова имовина.

Историјски посматрано, ванстечајно побијање је настало из стечај-
ног поступка, затим се еманциповало у независну и самосталну установу, 
да би се касније као посебни видови побијања развијали упоредо.17

15 Делибашић, нав. дело, стр. 119.
16 Цуља, Грађанско процесно право, Београд, 1938, стр. 529; Делибашић, нав. дело, стр. 

191.
17 Марковић, Побијање изван стечаја, Београд, 1978.
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У основи оба побијања имају углавном исту основу (принцип) 
– „стварање услова за намирење повјерилаца“. Међутим, без обзира на 
исти принцип (циљ), постоји више суштинских разлика између стечај-
ног и ванстечајног побијања које се огледају посебно у:

а) основу побијања (различит законски основ побијања у Зако-
ну о облигационим односима и Закону о инсолвентности привредних 
друштава);

б) финансијском стању дужника (код ванстечајног побијања 
претпоставља се да се дужник налази у сасвим тешком финансијском 
стању, али да још може нормално вршити своје функције, док се код 
стечајног побијања претпоставља да је запао у такво имовно стање из 
кога не може изаћи нити економски опстати);18

в) у зависности од интереса који се штите постоји разлика у 
субјекту заштите. У стечају су то лични, необезбеђени повјериоци, а 
ван стечаја и остали повјериоци. Код ванстечајног побијања нема огра-
ничења у погледу активног субјекта побијања, сваки повјерилац може 
тражити да се огласе без обзира када је потраживање настало;

г) код стечаја побијач дјелује у корист тј. за рачун свих повјерила-
ца, а у ванстечајном поступку само за свој рачун;

ђ) значајне разлике постоје и код претпоставки побијања, врсте 
захтјева који се постављају тужбом за побијање, рокова за побијање, 
који се у стечају рачунају од дана отварања стечаја односно од истицања 
решења о отварању стечајног поступка на огласној табли суда, а ван сте-
чаја се рачунају од дана подношења тужбе;

е) разлика је у висини потраживања које у стечају може бити мање 
од висине тужбеног захтјева док код ванстечајног поступка ови елемен-
ти морају бити исти;

ж) пресуда донијета по правилима ванстечајног побијања није res 
iudicata према осталим повјериоцима.

VI Субјекти права побијања

Под субјектима прва побијања подразумијевају се сва лица која 
су у стечају овлашћена да истакну захтјев за побијањем правних радњи 
стечајног дужника, као и лица против којих се побојни захтјев управља, 
дакле, постоје активно или пасивно легитимисани субјекти права по-
бијања. Постојање ова два субјекта је услов да се побијање оствари јер 
морају постојати двије противне странке.

18 Велимировић, нав. дело, стр. 138.
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Активно легитимисан субјект побијања назива се овлашћеником 
на побијање, а пасивно легитимисан субјект је противник побијања или 
побојни обвезник, дужник побијања. Круг ових лица није неограничен. 
То су по нашем позитивном праву стечајни управник, стечајни повјери-
оци, одбор повјерилаца и стечајни дужник.

1. Правни положај активно легитимисаних субјеката

У теорији је споран процесно-правни положај стечајног дужника 
за вријеме стечаја, с тим што је неспорно да стечајни дужник не може 
преузимати радње које би штетиле стечајној маси.

У покушају одређења процесно правног положаја стечајног дуж-
ника Kohler је на пример сматрао да дужник има пуну способност 
вођења спорова, може тужити и бити тужен у вези са имовином у сте-
чају, али стварно није у могућности да издејствује ништа јер му недо-
стаје legitimatio ad causam, односно материјално правни услов за успех 
у спору.

Код нас је Митровић опет сматрао да стечајни дужник има спо-
собност за преузимање правних радњи и акте странака у спору, али се 
вођење спора преноси на браниоца спора у стечају.19 Неки опет засту-
пају мишљење да је стечајни управник законски заступник презадуже-
ног али му одричу способност за све радње док опет има и мишљења 
(Th oller) да је дужник лишен способности за судске радње, али не и сте-
чајни управник.

Према класичним схватањима западно-европског права, право 
побијања припада стечајним повјериоцима као цјелини. Оно је корист 
стечајног повјериоца, али га они не могу вршити ни појединачно ни као 
цјелина већ преко стечајног управника.

Теорија прави разлику и између побојног права у материјалном 
смислу и тужбеног побојног права. У материјално правном смислу по-
бојни захтјев припада стечајним повјериоцима, јер би било непрактич-
но да повјериоци иступају заједно, као јединствени супарничари, па се 
у позитивном праву одваја материјално побојно право од тужбеног по-
бојног права, и углавном се преноси на стечајног управника, или се даје 
стечајним повјериоцима као што је случај у нашем праву (чл. 60 Закона) 
којим се одређује да „повјериоц, као и стечајни управник у име стечај-
ног дужника, одбор повјерилца“ имају право побијања правних радњи.

У материјално-правном смислу побијање настаје већ и у тренут-
ку отварања стечаја, а тужбено право се заснива подношењем тужбе за 
побијање.

19 Митровић, Стечајно право, Београд, 1926; Делибашић, нав. дело, стр. 209.
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2. Правни однос дужника и стечајног управника и питање 
активне легитимације

У теорији права веома је стар сукоб два схватања о томе ко има 
право на побијање правних радњи стечајног дужника, стечајни управ-
ник самостално или уз сагласност повјерилаца, повјериоци, самостално 
или преко стечајног управника или кроз институцију одбора повјерила-
ца, повјериоци преко заступника и слично. Са ових разлога и у законо-
давствима разних земаља постоје различита решења.

У нашем позитивном праву Закон о инсолвентности привредних 
друштава, предвидио је чланом 60 да „управник, дужник, одбор повје-
рилаца или уколико одбор повјерилаца није образован, сваки повјери-
лац“ имају право побијања правних радњи.

У теорији и судској пракси веома је стар спор о томе да ли је субје-
кат права побијања стечајни дужник или стечајни управник и какав је 
њихов однос.

У послератном праву Југославије, на примјер, Лазаревић је смат-
рао да је стечајни управник орган стечајног поступка какво решење 
садржи и важећи Закон о инсолвентности привредних друштва, али 
сматра да он није материјално правни сукцесор стечајног дужника, од-
носно стечајне масе, већ њихов законски заступник. На другој страни 
Горшић20 је полазио од тога да је он заступник стечајне масе, али не 
и заступник стечајног дужника већ орган јавно правног карактера. Ве-
лимировић21 опет истиче да је према публицистичкој теорији стечајни 
управник орган стечајног поступка који преузима правне радње не као 
заступник стечајног дужника већ самостално као његов овлашћен ор-
ган, те да је у нашем праву он „орган стечајног поступка који има овла-
шћења и специфична обележја свог правног положаја“. Ово мишљење 
је у корелацији са Закон о инсолвентности привредних друштава. Без 
обзира на ова теоријска спорења о правном положају штечајног управ-
ника и његовом односу према стечајном дужнику, по нашем мишљењу, 
оправдано је решење из члана 60 Закона о инсолвентности привредних 
друштава, да поред повјерилаца, стечајног дужника, право побијања 
правних радњи има и стечајни управник у име стечајног дужника, што 
произлази из његовог положаја и улоге у стечајном поступку. Наиме, 
чланом 20 Закона о инсолвентности привредних друштава, одређено је 
да стечајни управник врши права и дужности органа управљања сход-
но потребама стечајног поступка и да руководи пословима дужника и 
заступа дужника. Из овог законског одређења произлази да стечајни 

20 Делибашић, нав. дело, стр. 216.
21 Велимировић, Привредно право организација удруженог рада.
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управник не располаже имоином већ све радње преузима у циљу за-
штите имовином већ све радње преузима у циљу заштите повјерилаца и 
њиховог равномјерног намирења. Тако стечајни управник наступа у име 
стечајног дужника а у интересу повјерилаца.

Отуда и судска пракса стоји на ставу да је стечајни управник за-
конски заступник предузећа у стечају а самим тим и активни субјекат 
побијања. Но, он не води побојну парницу за свој рачун и имовинске 
последице неуспеле парнице не иду на његову штету.

3. Стечајни повјериоци као активно легитимисани субјекти 
побијања

Право побијања је већ у провобитним правним изворима тре-
тирано као повјерилачко право, али са развитком теорије о правним 
лицима и трговачком стечају, јавља се спор да ли ово право припада 
повјериоцима или одређеним органима стечајног поступка односно од-
бору повјерилаца као правном заступнику. Поставило се и питање који 
повјериоци могу побијати правне радње, да ли само стечајни, да ли само 
повјериоци чије су тражбине настале прије побијања правне радње, или 
каснији повјериоци, да ли потраживање треба да буде новчано, утврђе-
но, или га је довољно учинити вјероватним, у чије име повјерилац по-
бија и тако даље.22

Теорија и пракса су кроз историју давали различите одговоре а 
наша садашња законска решења и судска пракса полазећи од садржаја 
члана 60 Закона о инсолвентности привредних друштава, веома широ-
ко поставља круг лица који могу побијати правне радње стечајног дуж-
ника. Како Закон о инсолвентности привредних друштава не садржи 
одредбе којима се ближе одређују ова питања, сматра се, сходно важећој 
судској пракси, да прво побијања у стечају имају само стечајни повјери-
оци „с тим што се ово право не односи на излучне и разлучне повјери-
оце који се појединачно и одвојено намирују“.

Везано за вријеме настанка побојне правне радње и времена на-
станка тражбине повјериоца који тражи побијање, прихватљиво је да су 
за побијање овлашћени не само повјериоци чије су тражбине настале 
прије тренутка предузимања правне радње која се побија, већ и каснији 
повјериоци, јер се радњом која се побија инсолвентни дужник наноси 
штету подједнако свим својим тадашњим и будућим повјериоцима, па 
су једни и други подједнако овлашћени на њихово побијање.

Врста тражбине не би требало да има утицаја на право побијања, 
јер ако се има у виду дејство отварања стечајног поступка небитно је да 

22 Делибашић, нав. дело, стр. 221.
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ли је потраживање новчано, недоспјело, условно и да ли за основ има 
повремена давања и слично.

Може се побијати само утврђено потраживање али није условље-
но утврђивањем стечајне тражбине у цјелини нити је битна висина пот-
раживања.

Стечајни повјерилац може покренути спор за побијање прав-
них радњи све док стечајни управник не покрене спор. У противном 
се повјерилац може придружити управнику као умјешач, јер се у истој 
правној ствари не може водити нова парница.

4. Правни положај противника побијања као пасивно
легитимисаног субјекта

Док на активној страни побојног односа долази до раздвајања по-
бојног материјалног права и тужбеног права, за пасивну страну тог од-
носа важи правило да је противник побијања лице које је субјект обаве-
зе-дужник из тог материјално-правног односа. Пасивна легитимација је 
веома важна претпоставка за побијање, мада јој се веома често придаје 
мањи значај од активне легитимације, иако теорија истиче да је пасивна 
легитимација у овој области важнија од активне.23

Законодавства не садрже потпуна решења о кругу лица према 
којима се може предузимати побојна радња. Наш важећи закон ова 
лица оређује појмовима „упућена лица (инсајдери) и трећа лица“ што 
упућује на тумачење да се ради о сваком повјериоцу стечајног дужни-
ка који је знао или је морао знати за разлоге који су основ побијања у 
смислу ова два члана.

Имајући у виду ово законско решење и дефиниције дате у теорији24 
може се рећи да су противници побијања она лица „која су побитним 
правним дјелом дошла до имовине која би имала да западне у стечајну 
масу односно лице које је непосредно имало корист од правног дјела 
које је предмет побијања односно које је било сауговарач“25, дакле, друга 
страна из побојног правног односа и њен наследник.

Према Закону о облигационим односима, тужба за побијање под-
носи се против трећег лица са којим је или у чију је корист предузета 
правна радња која се побија, односно против њихових универзалних 
правних следбеника. Међутим Закон о инсолвентности привредних 

23 Лазаревић, „О парничној легитимацији странака по Закону о побијању правних 
дјела изван стечаја“.

24 Делибашић, нав. дело, стр. 227.
25 Јовановић, Привредно право, Београд, 1961, стр. 308.
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друштава како је то већ назначено, у члану 60 користи термине „упуће-
на лица (инсајдери) и трећа лица“, па се поставља питање да ли је зако-
нодавац имао у виду само сауговараче стечајног дужника (што би било 
знатно ограничење) или погодована лица и њихове сукцесоре. Међутим, 
у сваком случају противник побијања не може бити стечајни дужник, 
јер само онај ко је на непосредан или посредан начин стекао на основу 
побојне правне радње неку имовинску корист, може бити обавезан на 
враћање примљеног па тиме и противник побијања.

У теорији и пракси је такође неспорно да је првобитни противник 
побијања лице које је учествовало у побојној правној радњи и на непос-
редан или посредан начин на основу ње стекло имовинску корист. По 
правилу је то дужников сауговарач, мада то може бити и било које дру-
го лице које је на било који начин прибавило имовинску вриједност на 
основу те радње. Имајући у виду позитивна законска решења поставља 
се питање да ли се побојном радњом-тужбом могу обухватити и погодо-
вана лица. Стриктним тумачењем Закона о инсолвентности привредних 
друштва (члан 60) могло би се закључити да Закон ово није имао у виду. 
Међутим, полазећи од циља стечаја и цјелокупне интенције побијања26 
(Juhart) мора се закључити макар и противно стриктном тумачењу За-
конских одредби, да се може побијати и правна радња којом је треће 
лице посредно погодовано иако та радња није непосредно према њему 
предузета али се ради о послу који није допуштен.

5. Универзални и сингуларни правни следбеници
првобитног противника побијања

Универзални и сингуларни правни следбеници првобитног про-
тивника побијања називају се даљим побојним обвезницима. То су лица 
на која је пренијето неко право или имовина, а до којих је првобитни 
противник побијања дошао на побојан начин. Правило је да се против 
даљег правног следбеника може са успјехом побијати ако је то правно 
основано и против њега и против сваког његовог претходника.

Ово правило садржи Закон о инсолвентности привредних друшт-
ава који у чл. 60 ст. 8 одређујући да је „следећи стицалац лице које при-
ма имовину које је предмет располагања наведеног у ст. 3 овог члана“. 
Универзални правни следбеник „једноставно сукцесира у обавезу по-
бијања покојника и одговара на основу обавезе оставитељеве“.27

Када су у питању сигуларни сукцесори првобитног противника 
побијања, у законодавствима је одавно присутна тенденција ограничене 

26 Делибашић, нав дело, стр. 232.
27 Делибашић, нав дело, стр. 233.
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могућности да буду позвани на одговорност. Преовладао је став да по-
бијање прије свега мора бити основано према првобитном противнику 
и да у личности сигуларног сукцесора морају бити испуњени услови за 
побијање. Значи да се побијање против сигуларног следбеника може вр-
шити само изузетно.

6. Обим одговорности правних следбеника

Универзални следбеник продужава правну личност претходника, 
па у правилу одговара у истом обиму као претходник.

Код сигуларних следбеника не постоји јединствен став. По једном 
ставу ниједан правни следбеник не може одговарати у већем обиму од 
свог претходника. Други опет полазе од тога да се одговорност не пре-
носи као стварни терет, већ да се заснива на самосталном основу, па 
обим његове одговорности зависи од његове савесности а не од личнос-
ти претходника и околности које су везане за њега. Посебно значајно 
питање је и питање међусобног односа противника побијања. Ако је по-
бијеном радњом предмет отуђен у корист више лица, а ради се о дељи-
вој чинидби, сваки појединачни стицалац може се самостално тужити 
и тражити од њега да врати примљено као свој дуг (као дио укупне чи-
нидбе) или да надокнади његову вриједност. Ако чинидба није дељива 
њихова обавеза је солидарна.28

Када су у питању доцнији правни следбеници (обвезници) по-
бијач може да бира којег ће од њих тужити, са истим циљем враћања 
имовине у стечајну масу.

Закон о инсолвентности привредних друштва одређује да „суд 
одобрава поступке за повраћај имовине примаоца који наредни сти-
цалац примио“. Из ове дефиниције се закључује да формално-прав-
но постоји могућност побијања и правних радњи правног следбеника 
првобитног противника побијања. Ово право као и обавеза повраћаја 
стечајног искључено је у случају да је „наредни стицалац савјестан ку-
пац који није знао или није могао знати за могућност да располагање 
буде поништено“. Законом је даље одређено да „иако се поступци за 
повраћај поништивих располагања, могу водити против првобитног 
стицаоца, корисника располагања или следећег стицаоца, средства пов-
раћаја не могу прелазити висину вриједности располагања, увећану за 
износ накнаде штете који је потребан да би се дужник вратио у стање 
који је био у стање прије“.

Закон о инсолвентности привредних друштава не говори ни о 
универзалним ни о сигуларним правним следбеницима противника по-

28 Велимировић, нав дело, стр. 177.
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бијања. Међутим, треба прихватити став теорије да у случајевима ста-
тусних промјена предузећа које за последице имају престанак правног 
субјекта, треба дозволити могућности и против универзалних правних 
следбеника првобитног претходника, али би то у сваком случају треба-
ло и законом утврдити.

Код сингуларне сукцесије не долази до престанка правног претход-
ника и његовог права, па у складу са начелом ефикасности спровођења 
стечајног поступка нема потребе да се поступак побијања води и про-
тив сингуларног следбеника са ког разлога нема потребе за таквим за-
конским решењима.

VII Правне радње као предмет побијања

Члан 60 Закона о инсолвентности привредних друштва умјесто 
термина правна радња користи термин располагање који обухвата сва-
ки непосредан или посредан начин преноса имовине, продају, замјену, 
поклон, исплату, отуђивање, конституисање заложног или другог права 
учињено у Законом одређеном временском периоду прије подношења 
предлога за покретање стечајног поступка или у времену од подношења 
предлога за отварање стечајног поступка до његовог прихватања од 
стране суда. Из овог произлази да се прво побијање односи:

а) на правне радње и
б) да су оне учињене у одређеном временском периоду прије под-

ношења предлога за отварање стечајног поступка или у периоду од 
подношења предлога до његовог прихватања. Значи да су услови за по-
бијање кумулативно одређени.

Закон о инсолвентности привредних друштава не прописује да се 
под правном радном подразумијева и пропуштање тих правних радњи 
како се то иначе одређује у стечајном законодавству. Примјера ради та-
кву одредбу садржи Закон о стачајном поступку Републике Србије, који 
у члану 98 ст. 2 одређује да се „пропуштање закључења правног посла 
односно пропуштање предузимање радње, у погледу побијања изједна-
чава са правним послом односно са правном радњом“. Сличну одредбу 
садржи закон Републике Хрватске.

И остала питања у вези са природом, садржајем појма прав-
не радње, врстама правних радњи, односом према имовини дужника, 
субјектом који је радњу предузео и тако даље, остала су ван законског 
регулисања. Међутим, због њиховог практичног и теоријског значаја 
расправљала их је пракса и уобличавала теоријска мисао.
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У теорији преовладава схватање да се правне радње, односно 
правна дјела сматрају предметом, односно објектом побијања.29 У тео-
рији се појам правне радње детерминише и психолошки, и то као вољ-
но проузроковање одређеног резултата, док се правни појам заснива на 
чињеници да је у питању правно релевантна радња. У теорији се некад 
изједначавају правне радње и правна дјела мада се бар терминолошки, 
управо у томе разликују правна правила предратног права и наша по-
зитивна законска решења. Класична теорија се углавном исцрпљивала 
у објашњењима да је појам правног дјела шири од појма правног посла, 
подразумијевајући на крају под правним дјелом сваку изјаву воље која 
има правних последица на подручју дужникових имовинских права.

У нашој послератној теоријског мисли, правна радња у стечајном 
побојном смислу се одређује на начин што се наводи шта се под тим пој-
мом подразумијева и закључује се да се не подразумијевају само правни 
послови већ и други правни акти чиме у потпуности није дефинисан 
појам правне радње.

Тако на примјер, Дика30 не дефинише правну радњу, али даје њене 
елементе, а то су:

а) да је у питању правна радња,
б) да се тиче имовине дужника,
в) да је предузета у одређеном периоду,
г) да је створила такве последице које имају значај разлога за по-

бијање
Велимировић опет истиче да појам правне радње обухвата сваку 

радњу која доводи до промјене у дужниковој имовини а на штету повје-
рилаца,31 док коментар Закона о облигационим односима под правном 
радњом подразумева сваки поступак дужника услед ког се његова имо-
вина у нечију корист материјално смањује или услед које он долази у 
тежи процесно правни положај, тако да се тиме изгледи његових повје-
рилаца на намирење погоршавају или формално-правно отежавању.

VIII Однос правне радње и средстава дужника

Правна радња производи одређене последице у погледу средстава 
стечајног дужника, повећавајући пасиву или смањујући активу, а у ко-
рист трећих лица, то јест доводи у питање или отежава намирење повје-

29 Велимировић, Престанак организација удруженог рада, стр. 152.
30 Делибашић, нав. дело, стр. 248.
31 Велимировић, нав. дело, стр. 158.
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рилаца. Између правне радње и користи побијанога мора постојати уз-
рочна веза, а све то на штету повјериоца.

Теорија је јединствена у томе да се правна радња, односно правно 
дјело, тиче имовине стечајног дужника, на основу чега се извлачи за-
кључак да се не може побијати правна радња која се односи на имовину 
трећег лица.

Имовина стечајног дужника се не мора правном радњом умањи-
ти, може се промијенити само њен правни положај (конституисање за-
ложног права и сл.).

Што се тиче побијања правних радњи којима је стечајни дужник 
одбио да се обогати, и поред спора у правној теорији, треба прихватити 
да се ове правне радње не могу побијати, јер то није ни било дио имови-
не дужника, па не може бити ријечи о оштећењу повјерилаца. Значи да 
се побојна радња мора тицати средстава дужника и да повећава пасиву, 
односно смањује активу и да се њоме ремети или отежава намирење 
повјерилаца. Истовремено ова радња мора да има позитивне ефекте у 
средствима трећег лица-противника побијања. Са овог разлога се у тео-
рији наводи, да се не могу побијати фактичке радње стечајног дужника, 
без обзира што се њима умањују средства дужника и ремети намирење 
повјерилаца. Наиме, радња која нема правни учинак, којом се не ствара 
правни однос, којом се не стварају права и обавезе, од које немају ко-
ристи треће особе, не може се побијати.32

IX Пуноважност побијања правне радње

Побијањем правних радњи се према стечајним повјериоцима от-
клањају последице пуноважних радњи стечајног дужника, не поништа-
вајући пуноважност тих правних радњи. Значи, побија се пуноважна 
правна радња. Због тога Закон о инсолвентности привредних друштава 
користи правно погрешан термин, јер се не ради о поништају пуноваж-
ности преузетих правних радњи, већ о њиховом проглашењу без прав-
ног дејства за повјериоце односно стечајну масу. Међутим, у теорији се 
расправља да ли радња у сваком случају мора бити правно ваљана, да 
би могла бити предмет побијања. Ово посебно када се ради о апсолутно 
ништавим, рушљивим и привидним правним радњама.

Тако по једном схватању у закону нема изузимања од побијања 
мањкавих (ништавих и рушљивих) правних дјела, па се и она могу 
побијати. Други теоретичари су ово право везивали за ништавност и 
рушљивост, па сматрају да се рушљива правна дјела могу побијати, јер 

32 Коментар Закона о санацији и престанку организација удруженог рада, Загреб, 
1981, стр. 183.
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производе правне учинке све док се правно не обеснаже. Трећи опет 
полазе од имовинског ефекта правне радње закључујући да се правне 
радње не могу побијати саме по себи, већ у вези са имовинским ефек-
том. Тако Велимировић33 сматра да цивилни деликти као противправне 
радње могу бити предмет побијања само уколико је уништење имовинс-
ког предмета некоме користило, дакле ако је изгубљена вриједност ушла 
у имовину другог лица, правећи разлику између апсолутно и релативно 
ништавих правних радњи уз закључак да се апсолутно ништаве правне 
радње не побијају.

Имајући у виду одредбе Закона о облигационим односима смат-
рамо да се ништаве правне радње не могу побијати по одредбама Зако-
на о инсолвентности привредних друштава, док за побијање рушљивих 
правних радњи за то постоји основ.

Када су у питању привидне (симулиране) правне радње које по 
Закону о облигационим односима, немају дејства међу уговорним стра-
нама, тј. не производе правне последице, мишљење је да се у принци-
пу не могу побијати, мада у појединим конкретним случајевима, као на 
примјер када привидни уговор покрива други уговор, који је правно 
ваљан овај се правни посао може побијати и по одредбама Закона о ин-
солвентности привредних друштава.

X Побијање пропуштања вршења правних радњи

Закон о инсолвентности привредних друштва не прописује да се 
под правним радњама подразумијева и пропуштање тих правних радњи. 
Законско несанкционисање оваквог понашања стечајног дужника којим 
се иначе у пракси може значајно умањити стечајна маса и у великој мје-
ри онемогућити намирење повјериоца свакако представља његов велик 
недостатак. Са овог разлога намеће се потреба да ова правна празнина 
буде попуњена одговарајућим правним ставом судске праксе. Међутим, 
у недостатку норме тешко је заузети правно ваљан став како у погледу 
одређења које „пропуштање радњи“ представља побојни разлог, а по-
готово код одређења временског периода у коме пропуштено вршење 
радње може бити предмет побијања.

Овдје се посебно има у виду чињеница да пропуштање иначе не 
постоји све док се радња може предузети. Рок побијања се рачуна од 
последњег дана када је пропуштену радњу још увијек било могуће пре-
дузети.

У теорији се прави разлика која се пропуштања имају сматрати 
правно релевантним (свесна, несвјесна, пропуштања у заблуди). Тако 

33 Делибашић, нав. дело, стр. 255.
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Велимировић сматра да је пропуштање свјесни израз воље који се изра-
жава директно или путем заблуда.34

У теорији је изражен и захтјев да пропуштање мора бити свесно, 
да стечајни дужник није био спријечен у извршењу правне радње как-
вом тежом препреком и слично, а на ова питања и у теорији и у пракси 
постоје различити одговори.

XI Извршна исправа и побијање

Закон о инсолвентности привредних друштва не одређује да се 
могу побијати и правне радње за које већ постоји извршне исправе или 
које су извршене у поступку принудног извршења, мада се из садржаја 
одредби чл. 60 ст. 1 циљним тумачењем може доћи до тумачења да се 
могу побијати и ови правни послови.

Модерна стечајна законодавства прописују овај институт, а Закон 
о стечајном поступку Републике Србије у чл. 98 ст. 3 прецизно пропи-
сује да се „побијати могу и правни послови и правне радње за које пос-
тоји извршна исправа или које су предузете у поступку принудног из-
вршења“. Циљеви стечајног поступка и основна начела стечајног права 
у функцију заштите стечајних повјерилаца оправдавају овакво законско 
рјешење, тумачење, као и заузимање одговарајућег става судске праксе. 
Слична решења су позната и у другим законодавствима, па ни теорија о 
томе није имала опречне ставове.35

Када се побијају правне радње за које постоји извршна исправа, 
или које су извршене у поступку принудног извршења, поставља се пи-
тање да ли се побија извршна исправа или правна радња. Правна те-
орија у одговору на ово питање није јединствена, мада законодавства 
прописују, да у случају успјеха у спору престаје дејство извршне испра-
ве. Никада није закључивано без обзира на овакву законодавну форму-
лацију, да се побија извршна исправа а не и правна радња за коју пос-
тоји таква исправа.

Судска пракса наших привредних судова познаје и побијање на-
плата у извршном поступку, уз услов да се ишло на оштећење повје-
рилаца или је тиме ометано њихово равномјерно намирење. Све ово 
упућује на закључак да и у теорији и у пракси да не би било цјелисход-
но побијање свести само на правне радње које су утврђене извршном 
исправом као ваљане.

34 Велимировић, нав. дело, стр. 159. 
35 Делибашић, нав. дело, стр. 260.
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XII Вријеме у ком је учињена правна радња

Вријеме када је учињена правна радња узима се као услов по-
бијања, а у циљу сигурности правног промета. Према нашем позитив-
ном праву радња треба да буде учињена у одређеном времену прије 
подношења предлога за отварање стечајног поступка или у периоду 
од његовог подношења па до прихватања од стране суда. При томе се 
не тражи временска веза између преузимања правне радње и настанка 
потраживања стечајних повјерилаца.

Овај елеменат ограничења одавно је присутан у законодавствима 
и судској пракси. Супротна схватања су изузетак.36 Одређивање овог тзв. 
критичног периода у разним законодавствима је различито одређивано, 
зависно од разлога побијања, а различито је одређиван и датум од којег 
се рок рачуна (отварања стечајног поступка, покетање претходног пос-
тупка, подношење предлога за отварање стечајног поступка и слично).

Што се тиче правне природе овог рока у нашој теорији и пракси 
преовладава схватање да је у питању материјално-правни преклузив-
ни рок, чијим истеком престаје право на побијање. Суд на њега пази 
по службеној дужности и странке га не могу мијењати. Значи законом 
одређени рок за побијање правних радњи је преклузиван, па „његовим 
истеком престаје право на овлашћених лица на побијање“.37

Судска пракса наших судова такође истиче значај времена када је 
учињена побојна правна радња, наглашавајући да се постојање услова 
за побијање правних радњи оцјењује на дан када је правна радња пре-
дузета, а не када је настао правни посао на основу којег је правна радња 
предузета.

У теорији се у вези са временом извршења побојне радње наводи 
случај тзв. сложених правних радњи, као и случајеви када се разликују 
моменат закључења правног посла и моменат његовог извршења, при-
хватајући да се рок рачуна од последње правне радње, односно преду-
зимања последњег акта којим се радња окончава, с тим што се може 
посебно побијати радња настанка и испуњења обавеза.

Законом о инсолвентности привредних друштава прописује да 
се неправична (преварна) располагања могу побијати у року од годину 
дана од дана прихватања предлога за покретање стечајног поступка и 
то:

36 Делибашић, нав. дело, стр. 264.
37 Велимировић, Привредно право организација удруженог рада, стр. 296.
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– извршених упућеним лицима (инсајдерима) дужника или у 
њихово име, члановима уже породице или блиским рођацима 
дужника у периоду од пет година прије дана подношења пред-
лога за покретање стечајног поступка;

– извршени било ком трећем лицу у накнаду или без накнаде у 
периоду од 3 године прије подношења дана за покретање сте-
чајног поступка;

– извршено било ком трећем лицу као наводна донација или без 
накнаде у периоду од годину дана прије подношења предлога за 
покретање поступка осим доброчиних правних послова мањих 
од 500 €;

– извршено било ком трећем лицу без накнаде или уз накнаду 
када је дужник био инсолвентан или је због тог располагања 
постао инсолвентан;

– ако се услед тог располагања задужио преко реалних могућнос-
ти;

– ако је учествовао у трансакцији након које му је престала не-
знатна имовина или капитал, у периоду од 5 година прије под-
ношења стечајног поступка;

– извршено од стране дужника или упућеног лица у периоду од 
дана подношења предлога за покретање стечајног поступка до 
именовања управника без знања суда;

– извршених ради непосредне или посредне исплате дугова које 
су претходно постојали према лицу које није упућено лице у 
року од 10 дана од дана подношења предлога за покретање сте-
чајног поступка;

– извршених ради непосредне или посредне исплате дугова које 
су претходно постојале према упућеном лицу у року од годину 
дана од дана подношења предлога за покретање стечајног пос-
тупка.

XIII Субјекти побојне правне радње

Из формулације члана 60 Закона о инсолвентности привредних 
друштава, гдје се неадекватним термином „поништај располагања“ го-
вори о побијању „правних радњи које је дужник учинио“ закључује се 
да је дужник субјект побојне правне радње. Значи да се примјеном овог 
правног института не би могле побијати правне радње дужника које су 
према њему предузела трећа лица. Међутим, и поред оваквог законског 
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одређења у теорији се сматра38 да се могу побијати и радње других субје-
ката које се тичу имовине дужника. Овај став теорије се у основи може 
прихватити под условом да се у пракси примјењује као изузетак.

XIV Претпоставке права побијања

Опште претпоставке побијања у стечају су да је дужник преду-
зео одређену правну радњу у оквиру законом одређеног периода који је 
претходио стечају, или у периоду од подношења предлога за отварање 
његовог поступка до његовог прихватања да се та радња тиче његових 
средстава и да се њом оштећују повјериоци, ремећењем равномјерног 
намирења.

1. Оштећење стечајних повјерилаца као општа претпоставка

Оштећење повјерилаца сматра се општом претпоставком побијања 
и по схватањима теорије и праксе оно оправдава његово постојање и 
без ње не би било ни установе побијања.39 Оштећења као смањења мо-
гућности намирења повјерилаца, долази у објективан основ тужбе за 
побијање. С обзиром да оштећење као појам асоцира на постојање ште-
те, теорија расправља питање да ли мора постојати штета као последица 
побојне радње, ако мора у ком виду, и да ли мора постојати каузално 
веза између правне радње и оштећења повјерилаца.

Према једним схватањима повјериоци морају да претрпе штету 
и њу морају доказати. По другим схватањима штетност као услов није 
нужна, довољно је опште погоршање могућности намирења повјерила-
ца, односно да је право на намирење повјерилаца смањено. Међутим, 
без обзира на ове и сличне разлике, у теорији углавном постоји саглас-
ност да ако закон изричито прописује оштећење повјерилаца као основ 
побијања, што је случај и у нашем законодавству, то само по себи не 
подразумијева да у осталим случајевима не мора постојати оштећење. 
Ако је оштећење посебан разлог побијања, тужилац га мора доказати, 
на што није обавезан у случају када се говори о оштећењу повјерилаца 
као општој претпоставци побијања.

Судска пракса, полазећи од теоријских претпоставки, изградила 
је став као општу објективну претпоставку побијања, да је побојном 
радњом дошло до умањења имовине из које се подмирују повјериоци.

38 Делибашић, оп.цит.стр.272 
39 Делибашић, нав. дело, стр. 274.
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2. Разлози побијања по Закону о инсолвентности
привредних друштава

Закон о инсолвентности привредних друштва умјесто термина 
„побијање“ користи неадекватан термин „поништење“ мада се из сад-
ржаја одредби недвосмислено закључује да се ради о разлозима по-
бијања. Наиме побијањем се према стечајним повјериоцима отклањају 
последице пуноважних радњи стечајног дужника, не поништавајући 
њихову пуноважност.

Закон о инсолвентности привредних друштва одређује да се могу 
побијати:

– неправична (преварна располагања),
– располагања упућеним лицима (инсајдерима) дужника,
– располагања извршена трећим лицима без накнаде или уз не-

знатну накнаду,
– пренос извршен ради непосредне или посредне исплате дугова 

„неупућеном лицу“,
– пренос извршен „упућеним лицима“ ради непосредне и посред-

не исплате дугова,
– конституисање, извршавање, мијењање, проширивање или уки-

дање заложног права, учињени у законом одређеним роковима 
прије прихватања предлога за отварање стечајног поступка.

За побијање располагања извршеним трећим лицима без накнаде 
или уз незнатну накнаду Закон о инсолвентности привредних друштава 
захтијева да је дужник у вријеме њиховог чињења био:

а) инсолвентан на дан располагања или је постао инсолвентан 
због тог располагања;

б) да се дужник услед тог располагања очигледно задужио преко 
реалних могућности;

в) да је дужник учествовао у трансакцији након које му је преос-
тала незнатна имовина или капитал.

Значи овдје се ради о објективним условима за побијање правних 
радњи од стране повјерилаца и стечајног управника.

Закон о инсолвентности привредних друштава не прописује 
субјективне разлоге за побијање првних радњи. Међутим, модерна сте-
чајна законодавства познају овај стечајни разлог, као нпр. Закон о сте-
чају Републике Србије, Републике Хрватске и др. По овим прописима 
субјективни разлог се састоји у сазнању повјериоца за инсолвентност 
дужника, односно неспособност за плаћање у вријеме предузимања 
правне радње.
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Објективни услови се састоје у томе што се побијаном правном 
радњом ремети равномјерно намирење повјериоца, односно поједини 
повјериоци стављају у повољнији положај. Постојање овог услова своди 
се на то што је дужник у вријеме предузимања такве радње већ био у 
немогућности да испуњава своје обавезе.

Субјективни услови састоје се у томе што је повјерилац, према 
коме је предузета радња побијања ишао за тим да оштети остале повје-
риоце, односно да буде погодован у односу на њих. Постојање овог ус-
лова настаје онда када је такав повјерилац знао или је морао знати за 
неповољно економско-финансијско стање дужника. Другачије речено 
ако је знао или је морао знати да су се над дужником стекли законски 
услови за отварање стечајног поступка.

Значи субјективне претпоставке тичу се субјективног односа сте-
чајног дужника и противника побојног побијања према побојној прав-
ној радњи а објективне оштећења повјерилаца.

3. Намјера оштећења повјерилаца као основ побијања

Обично се сматра да намјера оштећења обухвата у себи свијест да 
предузета радња може штетити повјериоцима. Намјера обухвата и dolus 
eventualis тј. прихватање евентуалног ефекта правне радње којом се ош-
тећују повјериоци а може се изразити и пасивним држањем.

Што се тиче доказивања намјере оштећења и у судској пракси и 
у теорији углавном преовладава став да се на посредан начин утврђује 
намјера оштећења и да се на основу одређених објективних околности 
просуђује у сваком конкретном случају да ли она постоји. Овај став у 
ствари де у правцу објективизације претпоставки за побијање правних 
радњи стечајног дужника ставља акценат на неравноправан положај 
повјерилаца при намирењу. Намјера треба да постоји у тренутку преду-
зимања правне радње.

Што се тиче другог елемента друге субјективне претпоставке по-
бијања, знање за намјеру оштећења повјерилаца према Закону о инсол-
вентности привредних друштава, став 3 тачка 2, који кореспондира и 
схватањима послератне теорије и судске праксе код нас, када су у питању 
правне радње којима се ремети равномјерно намирење повјерилаца (ош-
тећење повјерилаца) односно којима се поједини повјериоци стављају у 
повољнији положај (оштећење повјерилаца) односно којима се поједи-
ни иповјериоци стављају у повољнији положај (погодовани повјериоци) 
потребно је да друга страна, према којој су те радње предузете да је зна-
ла или је морала знати за његово економско-финансијско стање. Објекат 
знања противника побијања није дакле дужникова намјера оштећења већ 
неповољно економско-финансијско стање дужника.
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XV Начин и дејство побијања

1. Правна средства побијања

Правна средства побијања у стечају су тужба и приговор. Под туж-
бом, у материјалном смислу подразумијева се овлашћење да се субјек-
тивно побојно право оствари на принудан начин, независно од воље 
противника побијања. У формалном смислу, то је правна радња којом 
побојни овлашћеник позива суд у заштиту. Римско право је раздвајало 
право на судску заштиту путем тужбе (actio) од права као таквог (ius). 
Под тужбом се подразумијевала не само радња којом се тражи помоћ од 
суда, већ и овлашћење да се та заштита тражи.

Правна правила класичног стечајног прaва, предвиђају да се за-
хтјев за побијање остварује тужбом или приговором. Закон о инсол-
вентности привредних друштава у чл. 60 не одређује средства побијања 
већ у ставу 3 и 4 даје овлашћења на покретање судског поступка за 
побијање и поништај правних радњи. Код овакве правне формулације 
мора се прихватити правни став теорије и судске праксе да су правна 
средства побијања, тужба за побијање правних радњи и истицање при-
говора у поступку за утврђивање потраживања у парници за побијање 
правне радње.

Циљ тужбе за побијање је увећање стечајне масе. Значи, правне 
радње стечајног дужника се побијају тужбом. Ово право се може ос-
тварити и приговором у парници и то у случају да треће лице тужи сте-
чајног дужника ради остварења свог потраживања. Повјериоци могу да 
воде парнице за побијање (такозване побојне парнице) без обзира на 
висину својих потраживања.

Побијати се може истицањем приговора у парници коју покре-
не противник побијања ради остваривања захтјева који произлази из 
побојне радње. То се догађа приликом испитивања и утврђивања пот-
раживања повјерилаца, јер обавеза из побојне радње још увијек није 
испуњена. Стечајни управник може ставити приговор да повјерилац 
нема право на одвојено намирење већ да потраживање може пребијати 
у стечају.40

Како чланом 60 Закона о инсолвентности привредних друштава 
није одређен рок за истицање приговора у парници сматрамо да повје-
риоци правне радње могу побијати истицањем приговора у парници 
без временског ограничења. У суштини побијање није циљ да се оспори 
потраживање већ да се истакну посебни приговори.

40 Велимировић, Побијање правних радњи предузећа; Делибашић, нав. дело, стр. 322.
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2. Садржај побојног захтјева и природа тужбе

Још је римско право познавало правило да се паулијанском туж-
бом тражи повраћај ствари отуђених на штету повјерилаца. Став је и 
каснијег законодавства да побојни захтјев има за циљ утврђење да је 
побијена правна радња без правног дејства према стечајној маси, као 
и да противна страна врати све имовинске користинстечене на основу 
побијања правне радње. Садржај захтјева зависи од тога да ли је на ос-
нову побојне правне радње наступила за дужника обавеза и да ли је по 
основу те обавезе из имовинске масе изашла одређена вриједност.

У првом случају, према важећој судској пракси и теоријској мис-
ли, довољан је захтјев да се правна радња прогласи без дејства према 
стечајним повјериоцима, док је у другом случају неопходно да се поста-
ви захтјев за враћање стечене вриједности. Тужба има прејудиционални 
захтјев, превентивна је и декларативне природе.

У теорији се поставља питање да ли побојна тужба треба поред 
кондеменауторног захтјева да садржи и деклараторни побојни захтјев. 
Преовладава мишљење да је у основи тужбе конститутиван захтјев, јер 
противник побијања не би био дужан да изврши такву чинидбу, па се 
на овај начин у материјално-правни однос уноси промјена и конституи-
ше се обавеза за противнике побијања. Пресуда по правилу дјелује inter 
partes, али у овом случају то правило не важи јер се правоснажност про-
ширује и на друга лица, на све стечајне повјериоце.

Закон о инсолвентности привредних друштава у чл. 60 одређује 
да се тужбом може захтијевати:

1) преиначење располагања ако је то могуће;
2) повраћај новчаног преноса или пренесене имовине;
3) уплата новчаног износа у стечајну масу који одговара вријед-

ности пренесене имовине, увећан за износ накнаде штете који је потре-
бан да се „дужник врати у стање у које је био прије располагања“.

3. Обавеза противника побијања да врати стечено

Ако захтјев за побијање правних радњи буде усвојен, побијана 
правна радња је без правног дејства према стечајној маси и противна 
страна је дужна да врати стечајну масу све имовинске користи стечене 
у корист побијане радње (чл. 60 Закона о инсолвентности привредних 
друштава). Побијана правна радња је без дејства не само према побија-
чу, већ и према свим стечајним повјериоцима.
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У теорији је спорно питање да ли противник побијања одговара 
као савјестан или несавјестан посредник, што је битно за обим његове 
одговорности. Као несавјесан одговарао би по принципу одговорности 
за просту штету и измаклу добит. По овом питању, постоји више прав-
них схватања, али најприхватљивији је став професора Велимировића, 
који прихвата и судска пракса, по коме противник побијања одговара 
као несавјестан држалац ствари, и да је у питању законска претпоставка, 
па се не утврђује у овом погледу стварна савјесност или несавјесност.

Противник побијања одговара као несавесни држалац или посјед-
ник ствари не само за damnum emergens и lucrum cesans, већ и штету 
због случајне пропасти или оштећења ствари, изузев случаја када дока-
же да је до пропасти или оштећења дошло док је ствар била у посреду 
стечајног дужника.

4. Рок за подношење тужбе

Могућност подношења тужбе за побијање везује се временски, за 
ток поступка стечаја. У старијој теорији било је заступљено мишљење 
да се побојна тужба може подносити све до окончања стечајног поступ-
ка, што је имало за последицу да се стечајни поступак не може оконча-
ти до правоснажног решења побојне парнице. Законодавства овај став 
нијесу прихватила, па ни наш закон који у члану 60 одређује да се тужба 
за побијање правних радњи може поднијети у року од једне године од 
дана отварања стечајног поступка а најкасније до усвајања коначног из-
вјештаја. Значи, да се тужба може поднијети у року од године дана од 
дана „прихватања предлога за покретање стечајног поступка“ односно 
од дана када је оглас о отварању стечајног поступка истакнут на огласној 
табли суда, или објављивања огласа у Службеном листу, јер по нашем 
позитивном праву све правне последице отварања стечајног поступка 
настају од овог дана, па нема разлога за другачије тумачење.

5. Противзахтјеви противника побијања

Противзахтјев је категорија која је присутна у старим законодавс-
твима скоро без изузетка, али овај правни институт не познаје наше по-
зитивно право. По нашем мишљењу, без обзира на бројне теорије које 
су се бавиле овим питањем опредељујући се за или против, прихватљив 
је став да нема основа да се противнику побијања дозволи право на 
противзахтјев, јер би на овај начин у основи отпала сврха побијања.
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6. Положај противника побијања као стечајног повјериоца

Да је противник побијања стечајни повјерилац који се изједначује 
у положају са осталим повјериоцима и има право на намирење оживје-
лог потраживања у утврђеној стечајној маси, равноправно са осталим 
повјериоцима није спорно. Спор се јавља када је у питању његов ста-
тус везан за подношење побојне тужбе, тј. да ли њеним подношењем 
он постаје условни повјерилац, односно да ли је дужан да потраживање 
посебно пријави у року као и остали повјериоци повезани огласом о 
отварању поступка стечаја. Ово питање је посебно значајно јер је чл. 47 
Закона о инсолвентности привредних друштава одређено да се пријаве 
потраживања подносе у року од 60 дана од дана отварања стечајног пос-
тупка а чланом 26 измјенама и допунама истог закона одређено је да се 
неблаговремена потраживања измирују тек након измирења свих пот-
раживања из класе којој би то потраживање припадало да је пријавље-
но у року, уз оцјену суда да су за пропуштање рока постојали правни 
разлози.

Спор је разрјешавала судска пракса и заузела став, да ако је пар-
ница за побијање правних радњи стчајног дужника у току до почетка 
диобе стечајне масе, морају се у диобном билансу резервисати средс-
тва за сразмјено намирење потраживања противника у тој парници, за 
случај да се усвоји побојни захтјев. Значи да се приликом састављања 
нацрта за главну диобу морају у стечајној маси издвојити – резервиса-
ти средства за равномјерно намирење и побојног повјериоца за случај 
успјећа у спору. У противном могућа је ситуација, да се практично из 
истог правног основа воде двије парнице, парница за утврђивање пот-
раживања (иако је радња пуноважна) и побојна парница.

Противник побијања односно по Закону о инсолвентности при-
вредних друштава „стицалац“ има право да у времену до почетка диобе 
стечајне масе пријави потраживање:

1. у износу у којем је извршен повраћај стечајном дужнику;
2. ради повраћаја било ког новчаног износа који је стицалац пла-

тио дужнику у току поништене размјене, осим уколико постоји доказ 
да је стицалац био умијешан у казнену радњу, и у дослуху са дужником 
или је био упознат са тим да је та размјена преварна.

У теорији и пракси поставља се питање да ли послије успјешног 
побијања и обавезе повјериоца да врати примљено, ово побијено пот-
раживање може бити предмет пребијања. Према параграфу 19 став 3 
Стечајног закона из 1929. године ово оживјело потраживање могло се 
пребијати, а и друга старија законодавства су то омогућавала. Међутим, 
већина законодавстава одређивала је да пребијање-компензација пот-
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раживања противника побијања није дозвољена. Наше позитивно пра-
во то изричито не предвиђа али предпоставља и исти став заузима и 
судска пракса. Разлози за овакав став су да:

– нијесу у питању узајамни захтјеви истих странака, већ са једне 
стране захтјев побијача управљен према противнику побијања, 
а са друге стране захтјев противника побијања према стечајном 
дужнику;

– нијесу у питању ни једнаке вриједности, пошто противник по-
бијања мора вратити у стечајну масу стечене користи у пуном 
износу, а као стечајни повјерилац ће добити само аликвотни 
дио, као и остали повјериоци, што је и сврха побијања.41

Наиме, суд заузима став да потраживања која су оживјела услед 
успјешног побијања правног посла стечајног дужника по тужби повје-
риоца могу се пребити али не и она која су оживјела по тужби стечај-
ног дужника, односно предузећа над којим је отворен поступак стечаја. 
Логичан је став судске прксе да се не може прије враћања имовинских 
користи, стечајном дужнику, а још мање да се врате имовинске користи 
стечене на основу побојне правне радње и потраживања које на основу 
тога треба да оживи.

На основу свега произлази да је допуштено пребијање поново 
оживјелог потраживања противника побијања који са тим потражи-
вањем постаје стечајни дужник, са дуговањем које он има према стечај-
ном дужнику.

XVI Правне радње које се не могу побијати

Од начела да се могу побијати све правне радње стечајног дуж-
ника учињене у одређеном временском периоду од отварања поступка 
стечаја постоје и одређени изузеци. Старији основи овог искључења су 
право побијања исплата мјеница и чекова, и то због специфичних права 
садржаних у овим хартијама од вриједности и права њихових имаоца, 
које се везују за доспјелост, одбијања пријема исплате, права протеста и 
слично, а које садржи и наше позитивно законодавство.

Закон о инсолвентности привредних друштава изричито одређује 
које правне радње стечајног дужника не могу побијати и тиме отклања 
могуће дилеме у пракси.

Чланом 60 прописано је да се не могу побијати:
– повлашћена располагања у колико је дужник примио сразмјер-

ну накнаду вриједности;

41 Делибашић, нав. дело.
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– извршена уобичајена у току редовних пословних активности 
или трансакција дужника а нарочито: плаћања за куповину за-
лиха, робе који се уобичајено продају или троше као дио основ-
не дјелатности дужника; продаје и плаћање роба за услуге које 
дужник уобичајено продаје или пружа као дио своје редовне 
дјелатности и у случају да су извршени ради измирења потра-
живања из административне класе.

XVII Закључак

Право побијања правних радњи стечајног дужника је једно од 
најсуптилнијих дејстава отварања стечајног поступка над предузећима. 
Своје основне облике има још у римском праву, а у току историјског 
развоја добијало је нове садржаје, и још увијек је у законодавству, тео-
рији и судској пракси, предмет полемике и разматрања, мада у новијој 
теорији није посебно детаљно проучаван (код нас овим институтом се 
посебно бавио Т. Делибашић у раду „Побојне правне радње стечајног 
дужника“).

Овај институт на извјестан начин има комплексан карактер, јер с 
једне стране имамо захтјев слободног располагања својим средствима и 
имовином и сигурност правног промета а с друге захтјев да се дужнику 
не дозволи несавјесно располагање имовином и погодовање повјерила-
ца.

Карактеристика овог права је да се побија правна радња заснована 
на праву, супротно начелу правне сигурности, и у основи се заснива на 
начелу правичности, а испољава се у органичењу права стгечајног дуж-
ника у погледу располагања имовином која чини стечајну масу. Међу-
тим, без обзира на правни и фактички значај овог института, о чему 
је било ријечи у овом раду, наш Закон о инсолвентности привредних 
друштава има доста недостатака и непотпуних рјешења које захтијевају 
аналогна рјешења појединих правних ситуација и интензивно стварање 
судске праксе. Ова констатација може се односити не само на овај ин-
ститут који није предвидио побијање пропуштања закључења правног 
посла, односно пропуштање предузимања радње и пребијање правних 
послова и правних радњи за које постоји извршна исправа или које су 
предузете у поступку принудног извршења, као и на остала дејства от-
варања стечајног поступка, а посебно на основе искључења побијања 
правних радњи стечајног дужника.
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THE RIGHT TO CHALLENGE BANKRUPTCY 
DEBTORS’ LEGAL TRANSACTIONS ACCORDING 

TO THE LAW ON INSOLVENCY OF BUSINESS 
ORGANIZATIONS

Summary

Th e right to challenge legal transactions engaged in by bankrupts is one 
of subtlest impacts exerted on any company that goes into receivership. Its ori-
gins are in the Roman Law, and it has been enriched by new elements during its 
evolution. It is still a subject matter of considerable controversies and considera-
tions in legislation, theory of law and jurisprudence, although it has not been 
studied in details so far (T. Delibasic dealt with it in his work “Challenge Legal 
Transactions Undertaken by Bankrupts”).

Th is legal transaction is rather complex since it implies both the right of 
free use of funds and property and to enjoy the safety of legal transactions on 
the one hand, and the right to prevent both bankrupts to dispose of assets in 
unscrupulous way and creditors in bankruptcy to benefi t therefrom. Th e main 
feature of this right is that it challenges any legal transaction based in the law, 
contrary to the principle of legal protection, and it is basically grounded in the 
principle of fairness and refl ected in restricting the right of bankrupts to use the 
assets that form an estate in bankruptcy.

However, regardless of the legal and factual importance of this instru-
ment, which has been discussed throughout this paper, our Law on Insolvency 
of Business Companies contains numerous defi ciencies and incomplete solutions 
that are essential for analogous solutions to certain legal situations and for an 
intensive jurisprudence creation. Th is statement may relate not only to an in-
strument that has not foreseen a challenge to a failure to fi nalize a legal trans-
action, i.e. failure to undertake to act and to set off  legal transactions and legal 
doings for which there are fi nal decisions or which have been undertaken dur-
ing a complusory administration, but also to other eff ects of going into bank-
ruptcy and, particularly, to the grounds on which legal transactions undertaken 
by bankrupts are challenged.

Key words: bankruptcy, right to challenge, legal transaction, bankuptcy 
debtor, bankruptcy creditor, damaging bankruptcy creditors, 
suit, challenge request.
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ДИЛЕМЕ У ВЕЗИ СА ПОЈМОМ НЕИЗВРШЕНИХ 
ДВОСТРАНООБАВЕЗНИХ УГОВОРА У СТЕЧАЈУ*

Резиме

Правне последице отварања стечајног поступка на двостранооба-
везне уговоре у стечају представљају једну од најконфузнијих и најкомп-
ликованијих области стечајног права, која у Србији није у довољној мери 
изучавана. У овом чланку аутор указује на одређене дилеме у вези са пој-
мом неизвршених двостранообавезних уговора у стечају. Традиционално 
српско, а и континентално европско схватање, право избора стечајног 
управника везује за оне уговоре код којих оба сауговарача нису у целости 
испунила своје уговорне обавезе (тзв. обострано неизвршени двостра-
нообавезни уговори). Премда у основи прихватљив, овакав приступ има 
значајне недостатке, о којима стечајни управник мора да води рачу-
на приликом вршења права на избор. Аутор је кроз критику постојећег 
решења указао на основне недоследности и могуће практичне проблеме 
у разумевању опсега појма неизвршеног двостранообавезног уговора. У 
раду је приказано и алтернативно (англосаксонско) схватање, отело-
творено у појму извршних уговора, а које се и данас доминантно при-
мењује у америчкој стечајној пракси. Аутор се и поред одређених пред-
ности америчке концепције извршних уговора, определио за задржавање 
постојећег решења.

* Рад представља прилог пројекту Правног факултета Универзитета у Београду „Раз-
вој правног система Србије и хармонизација са правом ЕУ – правни, економски, 
политички и социолошки аспекти (2009)“.
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Кључне речи: двостранообавезни уговори, извршени и неизвршени уго-
вори, извршни (егзекутивни) уговори, тест материјалне 
повреде уговора, функционални приступ, стечајни дуж-
ник, стечај.

I Уводне напомене

Током трајања стечајног поступка стечајни дужник је уговорна 
страна бројних двостранообавезних уговора. Стечајни поступак, као 
поступак колективног и равномерног намирења свих необезбеђених 
поверилаца стечајног дужника, може остварити своју сврху само ако 
обухвати сва права и обавезе стечајног дужника. Двостранообавезни 
уговори у том погледу не представљају изузетак. Међутим, за поједине 
врсте двостранообавезних уговора стечајно право прописује посебне 
правне последице. Будући да се различита правила примењују на раз-
личите врсте уговора, начелна анализа дејстава стечаја на двостраноо-
бавезне уговоре стечајног дужника није могућа.

Двостранообавезни уговори се у стечају могу делити према раз-
новрсним критеријумима, од којих су три правно најрелевантнија:

1. према времену закључења сви двостранообавезни уговори се 
деле на претходне и накнадне;1

2. према томе да ли су уређени општим или посебним стечајним 
правилима претходни двостранообавезни уговори се деле на 
уговоре који потпадају под општи и уговоре који потпадају 
под специфичан правни режим;2

1 Претходни двостранообавезни уговори су они уговори које су стечајни дужник 
и друга уговорна страна закључили пре тренутка наступања правних последица 
отварања стечајног поступка. Накнадни двостранообавезни уговори се могу де-
финисати на два алтернативна начина: прво, као уговори које стечајни дужник за-
кључи након наступања правних последица отварања стечајног поступка; и друго, 
као сви двостранообавезни уговори стечајног дужника који не потпадају под кате-
горију претходних. За разлику од осталих подела које се везују само за претходне 
уговоре, ова подела обухвата све двостранообавезне уговоре стечајног дужника, те 
се у том смислу може сматрати основном и свеобухватном. 

2 Двостранообавезни уговори под општим правним режимом чине резидуалну ка-
тегорију. Да би се прецизно утврдило на које уговоре се примењује општи режим, 
мора се извршити енумерација свих уговора који потпадају под примену посебних 
правила. Општи режим се примењује на највећи број двостранообавезних уговора 
у стечајном поступку. Под специфичним правним режимом налазе се они уговори 
који су стечајним прописима посебно регулисани (на пример, уговор о раду, оси-
гурању, кредиту, зајму, лиценци, лизингу, и сл.). На ове уговоре, општа правила 
се примењују супсидијерно, у оном делу који је остао непокривен специфичним 
одредбама.
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3. према степену извршења уговорних обавеза, претходни двос-
транообавезни уговори се деле на извршене и неизвршене.

Стечајно право даје стечајном управнику овлашћење да прихва-
ти или одбије извршење неких двостранообавезних уговора стечајног 
дужника. У теорији је оно познато као право стечајног управника на из-
бор. Имајући у виду горе наведене поделе двостранообавезних уговора 
у стечају, право избора се односи само на: а) претходне двостранооба-
везне уговоре; б) двостранообавезне уговоре који потпадају под општи 
стечајноправни режим;3 и в) неизвршене двостранообавезне уговоре. За 
разлику од прва два критеријума (претходни карактер и општи режим) 
који су релативно једноставни за примену, последњи критеријум (неиз-
вршеност уговора) може бити предмет различитих интерпретација, што 
утиче на домен примене права стечајног управника на избор. Предмет 
анализе овог рада чини ближе дефинисање појма неизвршених двос-
транообавезних уговора у односу на које стечајни управник има право 
избора. Из тог разлога ће се подела на извршене и неизвршене двостра-
нообавезне уговоре за потребе овог рада третирати као основна.

II Извршени и неизвршени двостранообавезни
уговори у стечају

Отварање стечајног поступка затиче стечајног дужника у различи-
тим ситуацијама у погледу степена извршења закључених двостраноо-
бавезних уговора. Неки уговори су потпуно извршени, неки делимично, 
а постоје и уговори који су тек закључени и још нису почели да се из-
вршавају.4 Из угла стечајноправних прописа правно је најрелевантнија 
и свеобухватна подела претходних двостранообавезних уговора према 
критеријуму извршености уговорних обавеза од стране оба сауговарача 
у тренутку отварања стечајног поступка. У том смислу уговори се деле 
на извршене и неизвршене.

1. Извршени двостранообавезни уговори

Извршени двостранообавезни уговори у стечају обухватају угово-
ре који су у тренутку отварања стечајног поступка над једном уговор-

3 Право избора стечајног управника се може у некој модификованој форми односи-
ти и на оне уговоре који су стечајним прописима посебно регулисани. У којој мери 
се правила о праву избора примењују и на те уговоре зависи од конкретне правне 
норме. 

4 Слично види: Стеван Шогоров, „Дејство отварања стечајног поступка на уговоре и 
потраживања“, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, Нови Сад, 1983, 
стр. 191.
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ном страном у потпуности извршени. Према томе, уговорни однос из-
међу стечајног дужника и сауговарача се угасио пре наступања правних 
последица отварања стечајног поступка. Начин гашења уговорног одно-
са (на пример, исплата, депоновање дуговане ствари, продаја дуговане 
ствари, пребијање, и сл.) је без значаја за правну квалификацију једног 
уговора као потпуно извршеног у стечају.

У тренутку отварања стечајног поступка извршени двостраноо-
бавезни уговори не представљају ни право ни обавезу за стечајну масу. 
Због тога правне последице отварања стечајног поступка не утичу на 
ове правне послове,5 „јер су они настали и престали пре дана отварања 
стечајног поступка“.6 Једини изузетак би био у случају да су извршењем 
уговора од стране стечајног дужника испуњени услови за примену Пау-
лијанске тужбе у стечају.7 Међутим, и тада правне последице отварања 
стечајног поступка на ове уговоре не делују непосредно, јер је неопход-
но да стечајни управник или поверилац покрену парнични поступак 
којим захтевају побијање правне радње стечајног дужника.8 Усвајањем 
тужбеног захтева двостранообавезан уговор остаје на снази, али ће са-
уговарач бити у обавези да врати сву имовински корист стечену извр-
шењем уговорне обавезе од стране стечајног дужника.9

2. Неизвршени двостранообавезни уговори

Двостранообавезни уговори који до тренутка отварања стечај-
ног поступка нису извршени се могу поделити на: уговоре које је једна 
уговорна страна испунила у целости и уговоре које ниједна уговорна 

5 Види: Ulrich Föerste, Insolvenzrecht, Verlag C. H. Beck, München, 4. Aufl age, 2008, 
стр. 108; Јован Гуцуња, Правно регулисање поверилачко-дужничких односа у случају 
престанка организација удруженог рада, докторска дисертација, Нови Сад, 1980, 
стр. 268–269; Гордана Станковић, Невена Петрушић, Стечајно процесно право, 
Службени лист СЦГ, Београд, 2006, стр. 135–136; Милена Јовановић Zatilla, Влади-
мир Чоловић, Стечајно право, Досије, Београд, 2007, стр. 82.

6 Вељко Вучетић, Коментар Закона о санацији и престанку организација удруженог 
рада, Информатор, Загреб, 1981, стр. 173.

7 Види: Јован Гуцуња, нав. дело, стр. 268–269; Вељко Вучетић, нав. дело, стр. 173; 
Стеван Шогоров, нав. чланак, стр. 191; Зоран Арсић, „Дејство отварања стечајног 
поступка на двострано обавезне уговоре“, Гласник Адвокатске коморе Војводине 
– часопис за правну теорију и праксу, бр. 2/1982, стр. 1; Томица Делибашић, „Прав-
на судбина неизвршених уговора након отварања стечаја“, Судска пракса, бр. 5/91, 
стр. 75; Гордана Станковић, Невена Петрушић, нав. дело, стр. 136.

8 Види: Зоран Параћ, „Утјецај отварања стечаја на правне послове“, Привреда и пра-
во, бр. 1–2/1988, стр. 79.

9 Види: Закон о стечајном поступку (Службени гласник РС, бр. 84/2004, даље у фус-
нотама: Закон о стечају), чл. 108(2).
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страна није испунила у целости.10 Прво ће бити изложене стечајноправ-
не последице отварања стечајног поступка на једнострано неизвршене 
двостранообавезне уговоре стечајног дужника, а након тога ће бити 
више речи о обострано неизвршеним двостранообавезним уговорима.

а) Једнострано неизвршени двостранообавезни уговори

Једнострано неизвршени двостранообавезни уговори су они уго-
вори које је само једна уговорна страна извршила у целости, без обзира 
да ли је реч о стечајном дужнику или сауговарачу. Ови уговори нису 
предмет специфичне стечајноправне регулативе.11 На њих се примењују 
општа правила стечајног поступка,12 а зависе од тога која је уговорна 
страна (сауговарач или стечајни дужник) извршила своју уговорну оба-
везу у целости.13

1) Сауговарач је извршио уговорну обавезу у целости

У ову категорију спадају они двостранообавезни уговори код којих 
је друга уговорна страна на дан наступања правних последица отварања 
стечајног поступка у потпуности извршила своје уговорне обавезе, за 
разлику од стечајног дужника који то није учинио. За сврставање у ову 
групу довољно је да стечајни дужник и само делимично није извршио 
своју уговорну обавезу.14 Овакав двостранообавезан уговор овлашћује 
сауговарача, а обавезује стечајног дужника. Према томе, испуњењем 
уговорне обавезе у целини од стране сауговарача, двостранообавезни 
уговор губи карактер двостране обавезности15 и претвара се у једност-
рану обавезу стечајног дужника.16 Друга уговорна страна се ни по чему 

10 Види: Зоран Параћ, нав. чланак, стр. 79–80; Владимир Чоловић, Недељко Милије-
вић, Стечајни поступак, Удружење правника Републике Српске, Бања Лука, 2004, 
стр. 75.

11 Види: Мило Стевановић, Приручник за стечајне управнике, USAID, Београд, 2005, 
стр. 125.

12 Види: Walter Zimmermann, Insolvenzrecht, C. F. Müller Verlag, Heidelberg, 4. Aufl age, 
2001, стр. 72.

13 Према неким ауторима, када једна уговорна страна у целости испуни своју уго-
ворну обавезу, уговор за њу више не представља обавезу, тако да он губи карактер 
двостране обавезности. Види: Srećko Zuglia, Prinudna likvidacija (stečaj) privrednih 
organizacija, Zagreb, 1956, стр. 25.

14 Правно су изједначене ситуације у којој стечајни дужник није у целости извршио 
своју уговорну обавезу са ситуацијом када он то није учинио само делимично.

15 Види: Dimitar Machiedo, Građanskopravni i ostali učinci otvaranja stečajnog postupka, 
Split, 1965, стр. 20.

16 Види: Јован Гуцуња, нав. дело, стр. 256.
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не разликује од било ког другог стечајног повериоца.17 Она је обавезна 
да пријави своје потраживање у стечајном поступку, као и сваки други 
стечајни поверилац, при чему ће проценат наплате зависити од утврђене 
стечајне квоте.18 Према томе, друга уговорна страна не може да намири 
своје потраживање од дужника над којим је отворен стечајни поступак 
ван правила која важе за намирење поверилаца у стечају.19

Како је овде реч о обичном стечајном потраживању, нема смисла 
говорити о праву стечајног управника на избор.20 Два су основна разлога 
за прихватање оваквог става, а заснована су на неправичним и за стечајно 
право нелогичним последицама прихватања, односно одбијања извршења 
оваквог двостранообавезног уговора од стране стечајног управника.

(а) Шта би се десило у случају да стечајни управник прихвати из-
вршење уговора? Потраживање сауговарача би се из непривилегованог, 
четвртог исплатног реда конвертовало у потраживање које се наплаћује 
пре свих осталих стечајних поверилаца.21 Прихватањем уговора пот-
раживање друге уговорне стране постаjе обавеза стечајне масе, те би 
требало да намирује одмах након трошкова стечајног поступка, а пре 
поверилаца првог исплатног реда.22 На тај начин, прихватањем уговора 

17 Види: Th omas H. Jackson, Th e Logic and Limits of Bankruptcy Law, Harvard University 
Press, 1986, стр. 106.

18 Види: Walter H. Rechberger, Mario Th urner, Insolvenzrecht, 2. überarbeitete Aufl age, 
WUV Universitätsverlag, Wien, 2004, стр. 35; Ulrich Föerste, нав. дело, стр. 108; Wal-
ter Zimmermann, нав. дело, стр. 72; Радомир Д. Лукић, Основи стечајног права с 
поступком за принудно поравнање ван стечаја, Футур, Београд, 1939, стр. 18; Di-
mitar Machiedo, нав. дело, стр. 20; Михајло Велимировић, Престанак организација 
удруженог рада, Нови Сад, 1977, стр. 130; Јован Гуцуња, нав. дело, стр. 256; Ратимир 
Кашанин, Ратибор Нешковић, Иванка Лекић, Коментар Закона о санацији и 
престанку организација удруженог рада, Савремена администрација, Београд, 
1981, стр. 281; Томица Делибашић, нав. чланак, стр. 75; Слободан Спасић, у: 
Гордана Илић-Попов, Небојша Јовановић, Јован Јовановић (уредници), Приручник 
за стечајне управнике, Intermex, Београд, 2006, стр. 237; Милена Јовановић Zatilla, 
Владимир Чоловић, нав. дело, стр. 82–83.

19 Види: Вељко Вучетић, нав. дело, стр. 173.
20 Види: Vern Countryman, „Executory Contracts in Bankruptcy: Part I“, Minnesota Law 

Review, бр. 57/1973, стр. 456; Th omas H. Jackson, нав. дело, стр. 106.
21 Види: Vern Countryman, нав. чланак, стр. 451–452.
22 Позитивноправна стечајна регулатива у Србији намеће друкчији закључак. Наиме, 

потраживања друге уговорне стране из прихваћених двостранообавезних угово-
ра се намирују као трошкови стечајног поступка, тј. спадају у први исплатни ред 
(види: Закон о стечају, чл. 35, 74(4)). Сва потраживања која спадају у први исплат-
ни ред се намирују равномерно (принцип равноправности унутар исплатног реда), 
због чега постојеће решење разликовање трошкова стечајног поступка и обавеза 
стечајне масе чини излишним. Оправдање за прављење разлике између трошкова 
стечајног поступка и обавеза стечајне масе постоји само онда када се трошкови 
намирују пре поверилаца стечајне масе (види: Вук Радовић, „Стечајни исплатни 
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стечајни управник је непосредно и директно привилеговао једног сте-
чајног повериоца, што је у супротности са начелом једнаког третмана 
и равноправности стечајних поверилаца у стечајном поступку. Такође, 
одлука стечајног управника да прихвати извршење уговора извршеног 
само од стране стечајног дужника би само изузетно могла бити корисна 
за стечајну масу, те се и са тог аспекта она не би могла оправдати.23

(б) Шта би се десило у случају да стечајни управник одбије извр-
шење уговора? Основна правна последица одбијања извршења је у томе 
да сауговарач може остварити своје потраживање због неиспуњења уго-
вора као стечајни поверилац.24 Управо то исто право он има и у случају 
да се стечајном управнику онемогући право на избор, те је ова опција 
сувишна.

Као закључак се може извести следеће: не постоји право избора 
стечајног управника у вези са двостранообавезним уговорима изврше-
ним од стране сауговарача,25 јер би евентуално прихватање таквог уго-
вора нарушило принцип равноправности и једнаког третмана стечајних 
поверилаца, а евентуално одбијање не би променило правни положај 
друге уговорне стране.

2) Стечајни дужник је извршио уговорну обавезу у целости

У другу категорију једнострано неизвршених уговора спадају они 
двостранообавезни уговори код којих је стечајни дужник на дан насту-

редови“, Актуелна питања савременог законодавства, Будва, 2005, стр. 176). Pro 
futuro би постојећу регулативу требало унапредити у четири правца: прво, треба 
направити разлику између трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе; 
друго, између њих треба успоставити однос хијерархије у исплати, у смислу да се 
прво намирују трошкови стечајног поступка, а по њиховом потпуном намирењу 
обавезе стечајне масе; треће, трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе 
не треба сврставати у стечајне исплатне редове, јер нису стечајна потраживања; 
и четврто, потраживања сауговарача из прихваћеног двостранообавезног уговора 
треба сврстати у категорију обавеза стечајне масе, чиме добијају административни 
приоритет у наплати у односу на стечајне повериоце.

23 О стандарду корисности за стечајну масу, као најзначајнијем материјалном ограни-
чењу права на избор стечајног управника, више види: Michael T. Andrew, „Executory 
Contracts in Bankruptcy: Understanding ‘Rejection’“, University of Colorado Law Review, 
бр. 59/1988, стр. 895–896; Charles Jordan Tabb, Th e Law of Bankruptcy, Th e Founda-
tion Press, New York, 1997, стр. 586–588; Вук Радовић, „Ограничења права стечајног 
управника на избор у вези са двостранообавезним уговорима“, VI Традиционално 
саветовање правосуђа „Вршац 2009“ – Стечај и приватизација, Београд, 2009, стр. 
248–250.

24 Види: Закон о стечају, чл. 74(2).
25 Супротно види: Гордана Станковић, Невена Петрушић, нав. дело, стр. 136. Према 

овим ауторкама, друга уговора страна може да пријави своје потраживање у сте-
чајном поступку само ако стечајни управник „одбије испуњење“. 
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пања правних последица отварања стечајног поступка у потпуности 
извршио своје уговорне обавезе, а друга уговорна страна то није ма-
кар и делимично учинила. У оваквој ситуацији друга уговорна страна је 
дужна да у потпуности изврши своју уговорну обавезу у свему како она 
гласи, као да није ни дошло до отварања стечајног поступка.26 Стечајни 
управник овде нема право избора, а једино му преостаје да тражи ис-
пуњење уговора од стране сауговарача. Овакав уговор рађа само права 
за стечајну масу, због чега нема смисла говорити о праву стечајног уп-
равника на избор.27

Поред права да захтева испуњење уговора од стране сауговара-
ча, стечајни управник може, уколико су испуњени законом прописани 
услови, да побија правну радњу извршења уговорне обавезе од стране 
стечајног дужника, учињену пре отварања стечајног поступка.

б) Обострано неизвршени двостранообавезни уговори

Обострано неизвршени двостранообавезни уговори су уговори 
које ниједна уговорна страна у тренутку наступања правних последица 
отварања стечајног поступка није испунила у целости. Оба сауговарача 
имају обавезу да изврше своје уговорне обавезе (у целости или дели-
мично), односно имају право да захтевају извршење обавезе од друге 
уговорне стране (у целости или делимично). Према томе, за обострано 
неизвршене двостранообавезне уговоре је карактеристично да пред-
стављају мешавину неостварених права и неизвршених обавеза стечај-
ног дужника. Ако један од ових саставних елемената недостаје (неоства-
рена права или неизвршене обавезе), двостранообавезан уговор се не 
сматра обострано неизвршеним.

Основно је правило да отварање стечајног поступка нема утицаја 
на постојање права и обавеза уговорних страна обострано неизврше-
ног двостранообавезног уговора.28 Ови уговори остају на снази и после 

26 Види: Walter H. Rechberger, Mario Th urner, нав. дело, стр. 35; Ulrich Föerste, нав. 
дело, стр. 108; Walter Zimmermann, нав. дело, стр. 72; Dimitar Machiedo, нав. дело, 
стр. 20; Михајло Велимировић, нав. дело, стр. 130; Јован Гуцуња, нав. дело, стр. 256; 
Вељко Вучетић, нав. дело, стр. 173; Стеван Шогоров, нав. чланак, стр. 191; Зоран 
Арсић, нав. чланак, стр. 3; Зоран Параћ, нав. чланак, стр. 79; Томица Делибашић, 
нав. чланак, стр. 75; Михајло Дика, Правне последице отварања стечајног 
поступка, Народне новине д.д., Загреб, 2002, стр. 68; Боривоје Познић, Весна 
Ракић-Водинелић, Грађанско процесно право, Савремена администрација, Београд, 
1999, стр. 606.

27 Види: Th omas H. Jackson, нав. дело, стр. 107. Слично види: Мило Стевановић, нав. 
дело, стр. 126.

28 Види: Зоран Арсић, нав. чланак, стр. 2.
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отварања стечајног поступка, без обзира што нису испуњени.29 Међу-
тим, чињеница да стечајни поступак аутоматски не производи дејства 
на обострано неизвршене двостранообавезне уговоре не значи да се 
ови уговори у стечају испуњавају на начин прописан општим прави-
лима уговорног права.30 Напротив, права и обавезе уговорних страна у 
великој мери зависе од избора који изврши стечајни управник, односно 
од тога да ли прихвата или одбија извршење уговора. Због тога се у тео-
рији ови уговори називају „лебдећи“, „висећи“ или „пендентни“, јер се у 
тренутку отварања стечајног поступка не зна каква ће права и обавезе 
производити.31

Основна разлика између једнострано и обострано неизвршених 
двостранообавезних уговора је у следећем: на обострано неизвршене 
двостранообавезне уговоре се примењују посебна правила стечајног 
права о праву стечајног управника на избор, док ово право стечајни 
управник нема када је реч о једнострано неизвршеним двостранооба-
везним уговорима, већ се на ове уговоре примењују општа стечајна пра-
вила. Разлог за специфичан правни третман сауговарача из обострано 
неизвршених двостранообавезних уговора треба тражити у потреби да 
се, са једне стране, заштити уговорни партнер стечајног дужника, а са 
друге стране, да се заштити стечајна маса.32 У регулативи овог питања 
се пошло од очигледне штете и неправде коју би општа стечајна пра-
вила проузроковала другој уговорној страни.33 Наиме, сауговарач би, 
према општим правилима, био у обавези да изврши своју уговорну оба-
везу према стечајној маси, а заузврат би пријавио своје потраживање у 
стечајном поступку као стечајни поверилац. Отуда би, према редовном 
току ствари, друга уговорна страна своју обавезу извршила у целости, а 
од стечајног дужника би добила само проценат противчинидбе, и то у 
висини стечајне квоте.34 Према томе, општа стечајна правила од сауго-
варача очекују потпуно извршење уговорних обавеза, док стечајна маса 
неће бити спремна да то исто учини.

29 Види: Јован Гуцуња, нав. дело, стр. 252; Стеван Шогоров, нав. чланак, стр. 191.
30 Овде је реч о двостранообавезним уговорима под општим стечајноправним режи-

мом, јер на неке уговоре који се налазе под посебним стечајним режимом, стечајни 
поступак производи ex lege дејства (на пример престанак уговора о осигурању у 
случају стечаја осигуравача).

31 Види: Велизар Ј. Митровић, Стечајно право с нарочитим освртом на српско зако-
нодавство, Државна штампарија Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, 1926, стр. 
141; Srećko Zuglia, нав. дело, стр. 25; Јован Гуцуња, нав. дело, стр. 252.

32 Види: Ulrich Föerste, нав. дело, стр. 109; Михајло Дика, нав. дело, стр. 64.
33 Види: Велизар Ј. Митровић, нав. дело, стр. 143.
34 Види: Walter Zimmermann, нав. дело, стр. 72.
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III Теоријске и законске дефиниције обострано
неизвршеног двостранообавезног уговора

Претходна излагања су показала значајне правне последице свр-
ставања једног уговора у категорију обострано неизвршених. Ова глава 
је посвећена анализи неких теоријских концепција везаних за одређење 
појма ових уговора, као и законодавним начинима дефинисања обост-
рано неизвршених двостранообавезних уговора.

1. Теоријске концепције

Бројни теоретичари су покушали да дају одговор на комплексно 
питање појма обострано неизвршених двостранообавезних уговора у 
стечају. Неспорно је да ови уговори обухватају оне уговоре код којих 
обе уговорне стране нису у целости извршиле своје обавезе, али није 
довољно јасно колики је степен неизвршења уговорних обавеза једне 
уговорне стране довољан да би се обавеза сматрала неизвршеном. У 
даљем тексту биће приказана нека од схватања која су извршила снажан 
утицај на законодавна решења, судску праксу и теорију.

а) Vern Countryman – појам извршних (егзекутивних) уговора

Професор Vern Countryman је у своја два позната чланка изло-
жио први смислен, модеран и прагматичан концепт о обострано не-
извршеним двостранообавезним уговорима у стечају.35 Он је развио 
појам тзв. егзекутивних (извршних) уговора (енг. executory contracts) и 
то само за потребе права стечајног управника да прихвати или одбије 
извршење двостранообавезног уговора.36 Професор Countryman је из 
оптике посматрања искључио оне двостранообавезне уговоре који су у 
знатној мери извршени од стране стечајног дужника или друге уговор-
не стране. Према овој концепцији, егзекутивни уговори се дефинишу 
као уговори код којих обе уговорне стране (стечајни дужник и друга 
уговорна страна) у тој мери извршиле нису своје уговорне обавезе, да 
би неизвршење преосталог дела представљало материјалну повреду 
уговора, која би другој уговорној страни давала право да на раскид 
уговора због неизвршења.37 Овај тест за утврђивање егзекутивности 
уговора који је увео професор Countryman је у америчкој теорији и 

35 Види: Vern Countryman, нав. чланак, стр. 439–491; Vern Countryman, „Executory 
Contracts in Bankruptcy: Part II“, Minnesota Law Review, бр. 58/1974, стр. 479–567.

36 Види: Vern Countryman, „Executory Contracts in Bankruptcy: Part I“, стр. 450.
37 Ibid., стр. 460.
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судској пракси познат као тест материјалне повреде уговора (енг. the 
material breach test).

Преведена на термине који су препознатљивији Закону о 
облигационим односима38 дефиниција извршних уговора би гласила: 
извршни уговори су уговори закључени пре момента отварања стечајног 
поступка над једном од уговорних страна, код којих ниједна уговорна 
страна није извршила или није у знатној мери извршила своју уговорну 
обавезу. То би практично значило да свака од уговорних страна има 
право на раскид уговора због неизвршења, у случају да друга уговорна 
страна не изврши преостали део своје обавезе.39

б) Michael T. Andrew – критички осврт на Contryman-ово
схватање извршних уговора

Професор Michael Andrew је у свом револуционарном чланку из 
1988. године подвргао оштрој критици схватање професора Country-
man-a, сматрајући да је читав концепт извршних уговора погрешно 
постављен.40 Он је у својој бриљантној анализи пошао од идеје по којој, 
када стечајни управник одбије извршење двостранообавезног уговора, 
дефиниција егзекутивног уговора нема стечајноправног значаја. Без 
обзира да ли је уговор егзекутиван или није, резултат је исти: друга 
уговорна страна има право да пријави своје потраживање у стечају 
као необезбеђени поверилац, а стечајни управник нема право избора. 
Дефинисање егзекутивности има значаја само у случају да стечајни 
управник прихвати извршење уговора, јер се прихватањем другој 
уговорној страни даје приоритет у наплати, а то подразумева наплату 
пре необезбеђених поверилаца.41 Због заштите стечајних поверила-
ца и интегритета стечајне масе важно је утврдити услове које мора да 
испуњава уговор да би био прихваћен од стране стечајног управника. 
Професор Аndrew је извршио редефинисање појма извршних уговора, 
сматрајући под њима уговоре који испуњавају два услова: 1) стечајни 
дужник и друга уговорна страна имају неизвршене уговорне обавезе и 
2) ако стечајни дужник не изврши преостали део своје обавезе, неће 
имати право да захтева извршење од друге уговорне стране.42 Ова де-

38 Службени лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85 и 45/89 (даље у фуснотама: ЗОО).
39 Дефиниција извршних уговора посредно је извучена из члана 131 ЗОО по коме „се 

уговор не може раскинути због неиспуњења незнатног дела обавезе“. 
40 Michael T. Andrew, „Executory Contracts in Bankruptcy: Understanding ‘Rejection’“, 

стр. 845–932.
41 Michael T. Andrew, „Executory Contracts Revisited: A Reply to Professor Westbrook“, 

University of Colorado Law Review, бр. 62/1991, стр. 8–9.
42 Види: Michael T. Andrew, „Executory Contracts in Bankruptcy: Understanding ‘Rejec-

tion’“, стр. 893.
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финиција је веома слична Countryman-овој, с том разликом што се не 
ослања на институт раскида уговора због неизвршења, већ на приговор 
неиспуњења уговора (лат. exceptio non adimpleti contractus). Она из оптике 
посматрања оправдано искључује опцију одбијања извршења уговора, 
те извршне уговоре посматра искључиво кроз опцију прихватања 
извршења (енг. the еxclusionary аpproach).

в) Jay L. Westbrook и Morris G. Shanker – извршни уговори као
сувишан појам

Професор Jay Westbrook je пошао од идеја професора Country-
man-а и Аndrew-а, при чему је у анализу продубио новим проблемима 
из којих је извукао корисне закључке.43 Он је предложио елиминисање 
појма извршних уговора, које је назвао правилом без разлога (енг. rule 
without a reason). Нема потребе да егзекутивност уговора буде услов 
за коришћење права стечајног управника на избор. Увођењем појма 
егзекутивности читава ова сложена материја постаје мистичнија и 
тежа за разумевање. Зашто ограничавати стечајног управника да може 
одбити извршење само оних уговора који су егзекутивни, тј. које обе 
уговорне стране нису извршиле у одређеној мери? Westbrook сматра да 
за тим нема никакве потребе, а то је и покушао да покаже на неколико 
интересантних примера.

Стечајни дужник као купац.44 Један од примера је везан за не-
извршење споредне уговорне обавезе од стране друге уговорне стране. 
Стечајни дужник је закључио уговор о куповини одређене количине 
поврћа од другог лица по утврђеној цени. Влада је открила смртоносни 
вирус који напада то поврће и прописала да се његова продаја може вр-
шити само ако је прати гаранција квалитета издата од стране продавца. 
У случају да је друга уговорна страна (продавац) извршила своју основ-
ну уговорну обавезу (испоручила уговорену врсту, количину и квалитет 
поврћа), по дефиницији овај уговор не може бити егзекутиван, што зна-
чи да стечајни управник не може одбити његово извршење. Међутим, 
поврће које је стечајни управник добио и које представља саставни део 
стечајне масе нема никакву вредност, јер се не може продати на тржиш-
ту без гаранције квалитета. У овој ситуацији оправдано је запитати се 
зашто стечајном управнику не дати право да прихвати извршење овог 
уговора, ако би то било корисно за стечајну масу (на пример, купоп-
родајна цена износи 10.000 динара, а цена на тржишту је знатно виша 
– 20.000 динара, из чега произлази да би прихватањем уговора стечајна 

43 Види: Jay Lawrence Westbrook, „A Functional Analysis of Executory Contracts“, Min-
nesota Law Review, бр. 74/1989, стр. 227–338.

44 Види: Jay Lawrence Westbrook, нав. чланак, стр. 288–292.
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маса могла да заради на разлици, јер би тада друга уговорна страна била 
у обавези да преда гаранцију, а дужник да плати свега 10.000 динара).

Стечајни дужник као продавац. Други пример је везан за неиз-
вршење обавезе стечајног дужника (друга уговорна страна плати цену, 
а стечајни дужник не преда робу). Другој уговорној страни је предмет 
купопродајног уговора (поврће вредно 10.000 динара) неопходно ради 
извршења знатно веће уговорне обавезе из неког другог уговора. Ако 
она ту своју уговорну обавезу не изврши, купац из другог уговора ће 
уговор раскинути због неизвршења и захтевати високу накнаду штете 
(на пример, 100.000 динара). При овим околностима стечајни управ-
ник ће размишљати на следећи начин: прихватање извршења уговора 
о продаји поврћа са купцем би значило да ће из стечајне масе морати 
да се преда поврће вредно 10.000 динара, али ће се у исто време избећи 
пријава потраживања у вредности од 100.000 динара, која би уследи-
ла ако стечајни управник одлучи да одбије извршење уговора. Стечајни 
управник мора да има у виду оријентационо колика је стечајна квота 
(проценат у коме ће се намиривати необезбеђена потраживања), јер ће 
одлука зависити од њене висине. У случају да стечајна квота износи 
20%, а управник одбије извршење уговора, потраживање на име накна-
де штете (100.000 динара) би било исплаћено у износу од 20.000 динара. 
Ако стечајна квота износи 5%, одустајањем од уговора стечајна маса би 
за пријављено потраживање накнаде штете платила 5.000 динара. У оба 
случаја, стечајни управник има опцију да прихвати извршење уговора и 
обавеже стечајну масу да испоручи робу у вредности од 10.000 динара. 
Ако је процењена стечајна квота 20%, стечајном управнику се више ис-
плати да прихвати извршење (20.000 динара је веће од 10.000 динара), 
док у ситуацији када је стечајна квота 5% управник ће оптирати за одус-
тајање од уговора (10.000 динара је веће од 5.000 динара).45 Читава ова 
анализа је бесмислена ако се прихвати концепт егзекутивних уговора. 
Из примера се јасно види да уговор између стечајног дужника и дру-
ге уговорне стране није егзекутиван (сауговарач је у целости извршио 
своју уговорну обавезу), па би прихватањем схватања Countyman-a или 
Andrew-а стечајни управник био онемогућен у свом праву да прихва-
ти или одбије извршење уговора, што би било неповољно за стечајну 
масу и друге необезбеђене повериоце, због којих је уосталом и смишљен 
појам извршних уговора.

Професор Westbrook је творац тзв. функционалног (прагматичног) 
приступа двостранообавезним уговорима у стечају. По његовом схва-
тању егзекутивност уговора се не може утврђивати само према узајам-
ним обавезама уговорних страна, већ се морају узети у обзир и циљеви 

45 Види: Jay Lawrence Westbrook, нав. чланак, стр. 292–294.
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стечаја (на пример, нови финансијски почетак за стечајног дужника), 
што је по приступу професора Countryman-a било у другом плану.46

Професор Morris Shanker сматра да је погрешан приступ фокуси-
рање на питање да ли је уговор извршан. Уместо тога, пажња треба да 
се посвети питању да ли стечајни дужник има будуће уговорне обавезе 
које дају право стечајном управнику да прихвати или одустане од извр-
шења уговора. Професор Shanker тврди да је питање будућих обавеза 
друге уговорне стране ирелевантно.47

г) Закључно о теоријским концепцијама

Приказане теоријске концепције појма неизвршених двострано-
обавезних уговора су настале у САД, земљи која питањима двостра-
нообавезних уговора у стечају посвећује највећу пажњу. Међусобна 
размимоилажења теоретичара показују тешкоће око дефинисања зна-
чења стечајноправно релевантне неизвршености уговорних обавеза из 
двостранообавезног уговора. Схватање професора Countryman-a је због 
своје убедљивости и једноставности постало доминантно на америчком 
континенту. Међутим, оно је међувремену било изложено бројним кри-
тикама. Професори Andrew, Westbrook и Shanker су указали на опаснос-
ти са којима се сусреће коришћење прецизно дефинисаних обострано 
неизвршених двостранообавезних уговора. Они су показали једностра-
ност таквог приступа, као и да се њиме непотребно, потенцијално на 
штету стечајне масе и стечајних поверилаца, сужава право избора сте-
чајног управника.

2. Законске дефиниције

Упоредна законодавства у основи на два начина дефинишу неиз-
вршене двостранообавезне уговоре на које се примењује право стечај-
ног управника на избор.

а) Прва група стечајних законодавстава прихвата концепцију 
професора Countryman-а, што значи да се посебна правила у вези са 
правима стечајног управника да прихвати или одбије извршење угово-
ра везују се само за оне двостранообавезне уговоре, код којих ниједна 
уговорна страна није или није у знатној мери извршила своју уговорну 
обавезу. На овај начин се двостранообавезни уговори, код којих једна 

46 Види: Arnold M. Quittner, Executory Contracts, Practicing Law Institute, Commercial 
Law and Practice Course Handbook Series, Nov-Dec 2001, стр. 486–501.

47 Види: Morris G. Shanker, „Bankruptcy Asset Th eory and Its Application to Executory 
Contracts“, Annual Survey of Bankruptcy Law, 1992, стр. 97–102.
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од уговорих страна није извршила своју обавезу и то само у незнат-
ној мери, изједначавају са оним уговорима код којих је једна уговорна 
страна извршила своју обавезу у целости, што значи да се на њих не 
примењује посебан правни режим. Овакав приступ је карактеристичан 
за САД и Црну Гору. Стечајни законик САД помиње појам извршних 
уговора, али их не дефинише, већ то питање препушта судској пракси и 
правној теорији.48 Због тога не треба да чуди да се највећи број распра-
ва о појму обострано неизвршених двостранообавезних уговора води 
на америчком континенту. Америчка судска пракса доминантно при-
хвата тест професора Countryman-а, али постоји и велики број судских 
одлука које одступају од овог схватања, примењујући неку варијанту 
прагматичног приступа двостранообавезним уговорима у стечају.49 За 
разлику од САД, Црна Гора је дефиницију извршних уговора професора 
Countryman-а инкорпорисала у своје законско решење.50

б) Друга група стечајних законодавстава права стечајног управни-
ка на избор везују за оне двостранообавезне уговоре, код којих ниједна 
од уговорних страна није или није у потпуности извршила своју уговор-
ну обавезу. По овим законодавним решењима довољно је да обе уговор-
не стране нису извршиле макар и незнатан део својих уговорних обаве-
за, па да се уговор третира као обострано неизвршен, тј. да повлачи са 
собом право стечајног управника да се изјасни о датом уговору. Овакву 
концепцију прихватају Немачка, Аустрија, Хрватска, Република Српска, 
Босна и Херцеговина, Дисктрикт Брчко, Македонија.51

На другом крају се налазе правни системи која не познају потребу 
за дефинисањем појма двостранообавезних уговора у стечају. Разлози 

48 Види: амерички Стечајни законик (U.S. Bankruptcy Code) из 1978. године, § 365.
49 Види: David G. Epstein, Steve H. Nickles, James J. White, Bankruptcy, WEST Group, St. 

Paul, Minn., 1993, стр. 231–232; Charles Jordan Tabb, нав. дело, стр. 579.
50 Црногорски Закон о инсолвентности привредних друштава (Службени лист РЦГ, 

бр. 6/2002, даље у фуснотама: ЗОИ) у члану 44(1) предвиђа да „управник може рас-
кинути или потврдити сваки уговор, укључујући и уговоре о закупу непокретнос-
ти и друге дугорочне уговоре, у случају да ниједна уговорна страна није извршила 
или у знатној мери извршила уговор“. 

51 Види: немачки Инсолвенцијски закон (Insolvenzordnung, даље у фуснотама: InsO) 
из 1994. године, чл. 103(1); аустријски Стечајни закон (Konkursordnung, даље у 
фуснотама: KO) из 1997. године, чл. 21(1); хрватски Стечајни закон (Народне 
новине, бр. 44/96, 29/99, 129/2000, 123/2003, 82/2006, даље у фуснотама: СЗ) из 
1996. године, чл. 110(1); Закон о стечајном поступку Републике Српске (Службени 
гласник Републике Српске, бр. 67/2002, даље у фуснотама: ЗСП Републике Српске), 
чл. 65; Закон о стечајном поступку Федерације Босне и Херцеговине (Службене 
новине Федерације Босне и Херцеговине, бр. 29/03; даље у фуснотама: ЗСП БиХ), 
чл. 65; Закон о стечају, принудном поравнању и ликвидацији (Службени гласник 
Дистрикта Брчко, бр. 1/2002, даље у фуснотама: ЗСППЛ Дистрикта Брчко), чл. 
59(1); македонски Закон за стечај (Службен весник на Република Македонија, бр. 
34/2006, даље у фуснотама: ЗЗС), чл. 112(1).
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за непостојање специфичне регулативе за двостранообавезне уговоре 
су двојаки:

а) они могу бити одраз неразвијености стечајног права једне 
земље, какав је био случај са Србијом пре доношења Стечајног закона 
из 1929. године;52 или

б) они могу представљати одраз прихватања друкчије концепције 
права стечајног управника на избор. У ову групу законодавстава спа-
дају Енглеска, Аустралија, Нови Зеланд, Малезија, Нигерија.53 Стечај-
ни управник у овим системима има овлашћење да одустане, односно да 
се одрекне тзв. оптерећујуће (онерозне) имовине (енг. onerous property) 
која улази у састав стечајне масе. Оптерећујућа имовина се дефинише 
тако да, између осталог, обухвата и непрофитабилне уговоре. Уговор је 
непрофитабилан ако би трошкови извршавања уговорних обавеза од 
стране стечајног дужника највероватније превазишли користи које би 
стечајна маса добила заузврат.54 Према томе, стечајни управник може да 
одустане од двостранообавезних уговора који су из угла стечајне масе 
неповољни.55

IV Појам обострано неизвршеног двостранообавезног
уговора у српском стечајном праву

Традиционално српско стечајно право, оличено у Стечајном зако-
ну из 1929. године, је прихватало и тада и данас доминантну концепцију 
појма обострано неизвршеног двостранообавезног уговора, по којој се 
право избора стечајног управника примењује на уговоре које у време 
отварања стечаја ни стечајни дужник ни друга страна нису још никако 
испунили или га ниједан од њих није сасвим испунио.56 Каснији, послед-
ратни стечајни прописи су се у знатној мери ослањали на ову концеп-
цију. Међутим, за разлику од Стечајног закона, они ниси садржали де-
финицију обострано неизвршеног двостранообавезног уговора, већ су 

52 Види: Велизар Ј. Митровић, нав. дело, стр. 144.
53 Види: енглески Инсолвенцијски закон (Insolvency Act) из 1986. године, чл. 178; аус-

тралијски Инсолвенцијски закон (Insolvency Act) из 1966. године, чл. 133; новозе-
ландски Инсолвенцијски закон (Insolvency Act) из 2006. године, чл. 117; малезијски 
Стечајни закон (Bankruptcy Act) из 1967. године, чл. 59; нигеријски Стечајни закон 
(Bankruptcy Act) из 1990. године, чл. 56.

54 Види: Robert Pennington, Pennington’s Corporate Insolvency Law, second edition, But-
terworths, 1997, стр. 151.

55 Више види: Ian F. Fletcher, Th e Law of Insolvency, Sweet & Maxwell, London, 1996, стр. 
604–606; Roy M. Goode, Principles of Corporate Insolvency Law, second edition, Sweet & 
Maxwell, 1997, стр. 127–131; Robert Pennington, нав. дело, стр. 151–158. 

56 Види: Стечајни закон из 1929. године, § 21(1).
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само говорили о правном третману двостранотеретних уговора стечај-
ног дужника, закључених пре отварања стечајног поступка.57 Због тога 
је у теорији настао спор око тумачења опсега права стечајног управника 
на избор. Једна група аутора се залагала за примену језичког тумачења, 
по коме су се правила о прихватању или одбијању извршења уговора од 
стране стечајног управника примењивала и на уговоре код којих је једна 
уговорна страна у потпуности извршила своју уговорну обавезу (јед-
нострано неизвршени двостранообавезни уговори).58 Други аутори су 
поменуту одредбу тумачили системски, закључујући да се право избора 
стечајног управника не примењује у случају да је једна уговорна страна 
испунила своју уговорну обавезу у целости,59 те би супротно тумачење 
било противно неким основним начелима стечајног права.60

Поменуту теоријску еквилибристику је прекинуо важећи Закон 
о стечајном поступку, који прецизно дефинише обострано неизвршене 
двостранообавезне уговоре, као уговоре које стечајни дужник и његов 
сауговарач до покретања стечајног поступка нису у целости или дели-
мично извршили.61 Прихваћеном концепцијом Србија се у исто време 
вратила својим коренима и сврстала у упоредноправно најзаступљенији 
систем.

Основна запажања у вези са српским појмом обострано неизвр-
шених двостранообавезних уговора су следећа:

1. Стечајни управник има право да прихвати или одбије извр-
шење сваког двостранообавезног уговора који није у целости извршен 
од стране оба сауговарача. Степен неизвршења уговорних обавеза је 
за постојање права избора ирелевантно, због чега су могуће различите 
комбинације (на пример, да обе уговорне стране нису у целости извр-

57 Види: Закон о санацији и престанку организација удруженог рада из 1986. године 
(Службени лист СФРЈ, бр. 71/1986, даље у фуснотама: ЗОСПОУР 1986), чл. 195(1); 
Закон о принудном поравнању, стечају и ликвидацији из 1989. године (Службени 
лист СФРЈ, бр. 84/89 и Службени лист СРЈ, бр. 37/93, 28/96, даље у фуснотама ЗП-
ПСЛ), чл. 108(1). У том погледу изузетак представља Закон о санацији и престанку 
организација удруженог рада из 1980. године (Службени лист СФРЈ, бр. 41/1980, 
исправка 58/80, даље у фуснотама: ЗОСПОУР 1980), који је прописивао да стечајни 
управник може одустати од уговора, „осим ако је која уговорна страна у целини 
испунила своју обавезу“ (чл. 157(1)). 

58 Види: Мирко Васиљевић, Привредна друштва, Удружење правника у привреди 
СРЈ, Београд, 1999, стр. 583.

59 Види: Ивица Јанковец, Привредно право, четврто измењено и допуњено издање, 
Службени лист СРЈ, Београд, 1999, стр. 221; Боривоје Познић, Весна Ракић-Води-
нелић, нав. дело, стр. 606.

60 Види: Томица Делибашић, нав. чланак, стр. 75.
61 Види: Закон о стечају, чл. 74(1). Нацрт Стечајног закона, о коме се тренутно води 

јавна расправа, не мења поменуту дефиницију двостранотеретног уговора. 
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шиле своје обавезе, да једна уговорна страна није извршила обавезе у 
целости, а друга само делимично, да су обе уговорне стране делимично 
извршиле своје уговорне обавезе).62 У том смислу се истиче и да неизвр-
шење споредних уговорних обавеза може водити примени права избо-
ра.63 Међутим, то не значи да различити степени извршења уговорних 
обавеза неће имати значаја за одлуку стечајног управника.

2. Ако су стечајни дужник и/или сауговарач у целости извршили 
своју уговорну обавезу, примењују се општа правила стечајног права. 
Одговор на питање када се сматра да је извршена уговорна обавеза тре-
ба тражити у примени општих правила грађанског права.64 Небитно је 
да ли је уговорна страна била обавезана на испуњење, као и начин ис-
пуњења.65 У Немачкој се издавање менице или чека третира као давање 
ради испуњења, што значи да се уговорна обавеза не сматра изврше-
ном.66

3. За правну квалификацију двостранообавезног уговора као 
обострано неизвршеног није од значаја због чега стечајни дужник и 
сауговарач нису испунили своје обавезе, као и да ли је за неиспуњење 
крива нека од уговорних страна.67

4. Двостранообавезан уговор у односу на који стечајни управник 
има право избора мора бити закључен пре тренутка наступања правних 
последица отварања стечајног поступка,68 тј. мора спадати у категорију 
тзв. претходних двостранообавезних уговора. У том смислу није одлу-
чујућа чињеница у ком часу је пре отварања поступка уговор закључен, 
што значи да он може бити закључен и непосредно пре наступања прав-
них последица стечаја.69

5. Релевантан тренутак за оцену да ли је уговор обострано неиз-
вршен је моменат наступања правних последица отварања стечајног 
поступка.70 У том тренутку се врши пресек и оцењује да ли су оба са-

62 Слично види: Вељко Вучетић, нав. дело, стр. 173.
63 Види: Harald Kroth, у: Eberhard Braun (Hrsg.), Insolvenzordnung (InsO) – Kommentar, 

Verlag C. H. Beck, München, 2002, стр. 531.
64 Види: Фрања Горшић, Коментар Стечајног закона, Геца Кон а.д., Београд, 1934, 

стр. 113.
65 Види: Михајло Дика, нав. дело, стр. 68.
66 Види: Harald Kroth, у: Eberhard Braun (Hrsg.), нав. дело, стр. 531. Супротно види: 

Михајло Дика, нав. дело, стр. 68.
67 Види: Harald Kroth, у: Eberhard Braun (Hrsg.), нав. дело, стр. 531; Михајло Дика, нав. 

дело, стр. 68.
68 Види: Ратимир Кашанин, Ратибор Нешковић, Иванка Лекић, нав. дело, стр. 281.
69 Види: Dimitar Machiedo, нав. дело, стр. 20.
70 Види: Harald Kroth, у: Eberhard Braun (Hrsg.), нав. дело, стр. 531.
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уговарача испунила своје обавезе. При том, за оцену када је уговорна 
обавеза испуњена, није релевантан тренутак предузимања те радње, већ 
тренутак наступања њених последица.71 Накнадно испуњење уговорне 
обавезе не може променити квалификацију једног уговора као обостра-
но неизвршеног за сврхе стечајног поступка.

V Критика српске концепције обострано неизвршених
двостранообавезних уговора

Иако је српско схватање појма обострано неизвршених двостра-
нообавезних уговора у складу са упоредним тенденцијама, оно има не-
колико иманентних недостатака. Право стечајног управника на избор, 
иако замишљено као начин отклањања неправичних резултата, може 
у одређеним ситуацијама да погодује несавесна лица. Примера ради, 
стечајни дужник је пре отварања стечајног поступка закључио два дво-
странообавезна уговора са лицима А и Б, а у оба уговора сауговарачи су 
били у обавези да први изврше своје уговорне обавезе (на пример, оба-
веза авансног плаћања). Лице А је поступајући као добар привредник 
извршило своју обавезу, док је лице Б, предосећајући надолазећи стечај, 
одбило да благовремено изврши своју престацију. Отварањем стечајног 
поступка сауговарачи А и Б нису у равноправном положају. Лице А ће 
због свог савесног понашања бити санкционисано, јер ће своје потра-
живање према стечајном дужнику морати да пријави као стечајни пове-
рилац, што уобичајено подразумева низак степен намирења. Супротно 
њему, сауговарач Б се налази у знатно повољнијој ситуацији, јер његов 
правни положај зависи од тога да ли ће стечајни управник прихвати-
ти или одбити извршење тог уговора. У сваком случају, у обе опције 
он пролази боље од сауговарача А. На тај начин се под велом заштите 
интереса сауговарача фаворизују „неуредни и несавесни дужници на 
штету осталих уредних и савјесних испуњавача преузетих обавеза“.72 Да 
ли стечајно право на овај начин жели да упути поруку свим уговорним 
странама у двостранообавезним уговорима да први не извршавају своје 
обавезе према дужницима који се налазе на ивици стечаја? Да ли овде 
важи опаска по којој „ко први испуни, то чини на сопствени ризик“?73

Дефинишући обострано неизвршене двостранообавезне уговоре 
као уговоре код којих оба сауговарача нису у целости испунила своје 
обавезе, закон не прави разлику између „ситуације када ниједна страна 

71 Види: Михајло Дика, нав. дело, стр. 68.
72 Srećko Zuglia, нав. дело, стр. 25.
73 Ulrich Föerste, нав. дело, стр. 108.
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није никако испунила уговор од ситуације када су једна или обе стране 
делимично испуниле своју уговорну обавезу“.74 У пракси то може ство-
рити значајне проблеме, јер ове ситуације не могу бити једнако трети-
ране. Релативно је једноставна ситуација када ниједна уговорна страна 
није ни започела са извршењем својих уговорних обавеза. Међутим, 
правно су знатно комплекснији случајеви делимичног извршење оба-
веза једне или обе уговорне стране. Тада се отвара низ спорних питања 
о којима нема потпуне сагласности у правној литератури (на пример, 
могућност пребијања извршених давања, правно дејство одустанка од 
извршења уговора, и сл.).75

Српска концепција двостранообавезног уговора пати од још јед-
ног недостатка, а тиче се нарушавања принципа равноправности сте-
чајних поверилаца. Наиме, може се десити да је сауговарач стечајног 
дужника у знатном делу извршио своју уговорну обавезу, а да стечајни 
дужник није ни започео са извршењем или је то учинио у незнатном 
делу. Стечајни управник би и у овој ситуацији имао право да прихвати 
извршење уговора, а то значи да ће сауговарач имати право на потпуно 
намирење. Проблем је у томе што се друга уговорна страна, због не-
знатног карактера преостале дуговане обавезе, суштински не разликује 
од било ког другог стечајног повериоца који ће бити намирен до ви-
сине стечајне квоте. У овој ситуацији се показују предности које има 
концепција извршних уговора професора Countryman-а. На срећу Ср-
бије и других држава са сличном концепцијом обострано неизвршених 
двостранообавезних уговора, проблем о коме је овде реч је отклоњивог 
карактера. Наиме, стечајном управнику је дато овлашћење да прихва-
ти извршење уговора, без обзира на степен неизвршености уговорних 
обавеза сауговарача, ако оцени да је то у интересу стечајне масе. Због 
тога је веома важно да се у перспективи развијају стандарди поступања 
стечајног управника приликом вршења права на избор, како би се спре-
чила самовоља и правна несигурност.76

На крају је потребно извршити и одређена правно-техничка пре-
цизирања појма „двостранотеретних уговора“. Правна теорија класи-
фикује уговоре према различитим критеријумима.77 Уговори се према 

74 Види: Томица Делибашић, нав. чланак, стр. 77.
75 Више види: Idem.
76 Више о материјалним ограничењима права на избор стечајног управника види: 

Вук Радовић, „Ограничења права стечајног управника на избор у вези са двостра-
нообавезним уговорима“, стр. 246–252.

77 Више види: Михајло Констатиновић, Облигационо право (према белешкама са пре-
давања професора др. М. Констатиновића), Савез студената Правног факултета, 
Београд, 1958, стр. 25–33; Слободан Перовић, Облигационо право – књига прва, сед-
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односу права и обавеза уговорних страна деле на једностранообавезне 
и двостранообавезне уговоре, са једне стране, односно теретне и доб-
рочине уговоре, са друге стране. Једностранообавезни (једнострани, 
једностранообавезујући) уговори су они уговори који стварају обаве-
зе само за једну уговорну страну. Супротно томе, двостранообавезни 
(двострани, двостранообавезујући, синалагматички) уговори стварају 
обавезе за обе уговорне стране. Због узајамности права и обавеза свака 
уговорна страна се код ових уговора истовремено јавља и као поверилац 
и као дужник.78 Право избора стечајног управника се односи само на 
двостранообавезне уговоре, јер они из угла стечајне масе представљају 
у исти мах и право и обавезу стечајног дужника. Једнака вредност да-
вања уговорних страна није неопходан услов.79 Непримена права избо-
ра стечајног управника на једностранообавезне уговоре се у савременој 
литератури не доводи у питање.80

За разлику од поделе на једнострано– и двостранообавезне уго-
воре, код којих је акценат на узајамности обавеза, подела на теретне 
и доброчине уговоре се врши према узајамности користи.81 Теретни 
уговор (уговор са накнадом, онерозни уговор, наплатни уговор) је онај 
уговор у коме страна која нешто добија из уговора даје накнаду за ко-
рист коју добија, док доброчини уговор (лукративни уговор, уговор без 
надокнаде, бесплатни уговор) подразумева да уговорна страна не даје 
никакву накнаду за користи које од друге стране добија.82 Подела на 
теретне и доброчине уговоре има сличности са поделом на једностра-
но– и двостранообавезне уговоре, али се између њих не може ставити 
знак једнакости. Сви двостранообавезни уговори су без изузетка и те-
ретни, због чега ће обострано неизвршени теретни уговори у стечајном 
поступку највећим делом бити обухваћени правом стечајног управника 
на избор. Међутим, то не значи да сви неизвршени теретни уговори по-
тпадају под режим права на избор. Одступања су могућа у два правца: 
прво, сваки теретни уговор није у исто време и двостранообавезни; и 
друго, неки једностранообавезни уговори могу бити и теретни и доб-

мо издање, Службени лист СФРЈ, Београд, 1990, стр. 190–244; Јаков Радишић, Об-
лигационо право – оптти део, шесто издање, Номос, Београд, 2000, стр. 122–140.

78 Види: Михајло Констатиновић, нав. дело, стр. 25; Слободан Перовић, нав. дело, стр. 
197–198; Јаков Радишић, нав. дело, стр. 125.

79 Види: Harald Kroth, у: Eberhard Braun (Hrsg.), нав. дело, стр. 529.
80 Види: Walter Zimmermann, нав. дело, стр. 73; Ратимир Кашанин, Ратибор Нешковић, 

Иванка Лекић, нав. дело, стр. 280.
81 Види: Слободан Перовић, нав. дело, стр. 204.
82 Види: Михајло Констатиновић, нав. дело, стр. 26; Слободан Перовић, нав. дело, стр. 
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рочини, зависно од воље уговорних страна.83 Неспорно је да се право 
избора стечајног управника не односи на доброчине уговоре, јер они 
из угла стечајне масе представљају или право или обавезу, а никада и 
једно и друго. Међутим, када је реч о теретним уговорима, право на из-
бор стечајног управника постоји само у односу на оне теретне уговоре 
који су исто време и обостранообавезујући. Чини се да је законодавац 
имао слично размишљање у виду када је право на избор везао за појам 
„двостранотеретних уговора“. Чак и ако се стави на страну чињеница 
да српска теорија уговорног права не познаје појам двостранотеретних 
уговора, јасно је да њих треба тумачити као двостранообавезне. Због 
тога би правнотеоријски било доследније и прецизније користити тер-
мин двостранообавезни уговори.84

VI Закључак

Прецизно одређивање појма обострано неизвршеног двостра-
нообавезног уговора у стечају пати од једног инхерентног недостатка: 
свака дефиниција је подложна критици. Данас су у упоредном праву 
присутне две концепције: англосаксонска и континентално-европска. 
Англосаксонска концепција, оличена у појму извршних уговора, дово-
ди до непотребних теоријских расправа и читав концепт двострано-
обавезних уговора у стечају чини знатно компликованијим. Због тога 
америчка теорија и пракса све чешће коригују концепт извршних уго-
вора увођењем прагматичног приступа, чиме се долази до правичнијих 
резултата, а правна несигурност је цена која се плаћа. Имајући наведено 
у виду, чини се да решење треба тражити у једноставнијем приступу: 
дозволити стечајном управнику да прихвати или одбије извршење сва-
ког двостранообавезног уговора, зависно од тога да ли је он за стечајну 
масу користан. Све двостранообавезне уговоре треба делити на оне код 
којих је макар и једна од уговорних страна у потпуности извршила своју 
уговорну обавезу и оне код којих обе уговорне стране макар и делимич-
но нису извршиле своје уговорне обавезе (тзв. континентално-европски 
приступ). Само друга категорија уговора може да буде предмет права 
избора стечајног управника. Овако широко дефинисани уговори дају 
стечајном управнику велика овлашћења, која могу водити и бројним 
злоупотребама. Због тога је нужно да се развија институт одговорности 
стечајних управника, како би они у будућности водили рачуна првен-
ствено о заштити стечајне масе, али не на штету принципа равноправ-
ности стечајних поверилаца.

83 Види: Јаков Радишић, нав. дело, стр. 127.
84 Слично види: Зоран Арсић, нав. чланак, стр. 4.
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DILEMMAS ABOUT THE MEANING OF 
UNEXECUTED TWO-SIDED CONTRACTS IN 

BANKRUPTCY

Summary

One of the most confusing, diffi  cult and misunderstood areas in bank-
ruptcy law is that of unexecuted two-sided contracts. In this article, the author 
points out certain dilemmas concerning the meaning of unexecuted two-sided 
contracts in bankruptcy. Traditionally, Serbian and continental European bank-
ruptcy laws, apply the trustee’s right of choice to those contracts where both con-
tracting parties haven’t fulfi lled their contractual obligations in toto (mutually 
unexecuted two-sided contracts). Although generally acceptable, this approach 
has signifi cant fl aws, and bankruptcy trustees must bear them in mind while 
executing their rights to reject or to assume the contract. Th e author gives criti-
cal analysis of de lege lata bankruptcy regulation, by showing most important 
misconceptions and possible practical problems in understanding the full mean-
ing of unexecuted two-sided contract. Beside the continental European, this ar-
ticle has presented the alternative (Anglo-Saxon) approach, well-known by the 
term executory contract, dominantly applied in American bankruptcy practice. 
Although the American conception of executory contracts, well-known as the 
material breach test, has certain benefi ts, the author has made a case in favor 
of keeping the existing legislative solution.

Key words: two-sided contracts, executed and unexecuted contracts, 
executory contracts, material breach test, functional approach, 
bankruptcy debtor, bankruptcy.
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мр Владимир КОЗАР
судија Трговинског суда у Београду

ПОСЕБНА ПРАВИЛА ПОСТУПКА О ОСПОРЕНОМ 
ПОТРАЖИВАЊУ У СТЕЧАЈУ

Ако у време покретања стечајног поступка тече парница о пот-
раживању, стечајни управник ће преузети парницу у стању у ком се 
она налази у тренутку покретања стечајног поступка. Ако се парница 
о потраживању не води пред стечајним судом, суд пред којим се води 
парница ће прекинути поступак, а по стављању предлога за наста-
вак поступка огласиће се ненадлежним и предмет уступити стечај-
ном суду. Одредба члана 214 тачка 5 Закона о парничном поступку је 
императивне природе, што значи да ће парнични суд у сваком случају 
утврдити прекид поступка када наступе правне последице покретања 
стечајног поступка над једном од парничних странака. Упут на парни-
цу ради утврђења оспореног потраживања услов је за преузимање пре-
кинутог парничног поступка пред стечајним судом. Закон о парничном 
поступку прописује правило о задржавању месне надлежности. Одредба 
о уступању стечајном суду односи се само на потпуну атракцију над-
лежности која обухвата и стварну и месну надлежност, у случају када 
се парнични поступак пре покретања стечаја водио пред општинским 
судом. Правноснажна одлука о оспореном потраживању има дејство 
према стечајном дужнику и према свим повериоцима стечајног дужника 
што доводи до интервенцијског дејства пресуде.

Кључне речи: стечај, поступак, потраживање, парница, прекид, за-
државање, надлежност, атракција.
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I Увод

У раду су анализирана посебна правила поступка у парницама 
поводом стечаја и ликвидације. Нови Закон о парничном поступку1 не 
садржи посебну главу о парницама поводом стечаја и ликвидације, већ 
само нека правила и то у општем делу (нпр. правило из члана 214 тачка 
5 о обавезном прекиду парничног поступка као правној последици сте-
чаја или ликвидације) или у посебном поступку у привредним споро-
вима (нпр. правило из члана 484 о правном дејству отварања поступка 
стечаја или ликвидације над странком на важност парничног пуномоћја 
које је издао заступник правног лица).

С друге стране, бројна правила која се тичу поступка у парницама 
поводом стечаја и ликвидације, садржи и Законом о стечајном поступ-
ку.2 Међутим, она нису уређена на систематизован начин (нпр. у по-
себној глави закона), већ су садржина у разним деловима закона, који 
регулишу поједине институте стечајног поступка.

Зато посебна правила поступка у парницама поводом стечаја и 
ликвидације представљају комбинацију општих норми из Закона о пар-
ничном поступку, пре свега из редовног поступка, затим посебних пра-
вила из поступка у привредним споровима, као и специјалних одредаба 
из Закона о стечајном поступку. У тумачењу ових норми важи правило 
lex specialis према коме првенство у примени имају, готово увек, посебне 
норме из Закона о стечајном поступку.

Скуп таквих посебних правила, може се издвојити у посебну 
практичну и теоријску целину, која има сва обележја једног посебног 
парничног поступка, који смо назвали „поступак у парницама поводом 
стечаја и ликвидације“. На овом месту излажемо само један број спорних 
питања која се тичу тог посебног парничног поступка, јер због начина 
регулисања и специфичности материје постоји много спорних питања, 
која по свом броју и обиму далеко превазилазе оквире овога рада.

Размотрене су законске одредбе, мишљења правне теорије, као и 
ставови судске праксе који се односе на: поступак о оспореном потра-
живању; прекид и наставак парничног поступка и преузимање парнице 
оспореном потраживању која се вод пред стечајним судом, од стране 
стечајног управника; упут на парницу ради утврђења оспореног потра-
живања као услов за преузимање прекинутог парничног поступка пред 
стечајним судом; концентрацију суђења пред стечајним судом и задржа-
вање месне надлежности; као и интервенцијско дејство правноснажне 
одлуке о оспореном потраживању.

1 Службени гласник РС, бр. 125/2004.
2 Службени гласник РС, бр. 84/04.
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II Поступак о оспореном потраживању

Поступак о оспореном потраживању прописан је чланом 97 За-
кона о стечајном поступку. Ако у време покретања стечајног поступка 
тече парница о потраживању, стечајни управник ће преузети парницу 
у стању у ком се она налази у тренутку покретања стечајног поступка 
(став 1). Ако се парница о потраживању не води пред стечајним судом, 
суд пред којим се води парница ће прекинути поступак, а по стављању 
предлога за наставак поступка огласиће се ненадлежним и предмет ус-
тупити стечајном суду. Против решења о уступању предмета није до-
пуштена жалба (став 2).

Из цитиране одредбе могао би се извести закључак да Закон о 
стечајном поступку дерогира одредбу из члана 214 тачка 5 Закона о 
парничном поступку у коме је прописано да се парнични поступак пре-
кида када наступе правне последице отварања стечајног поступка или 
ликвидације. Дакле, прекид поступка на основу одредбе из члана 214 
тачка 5 Закона о парничном поступку наступа по сили закона, а одлука 
суда има декларативан карактер – суд својом одлуком, тј. решењем само 
констатује, односно утврђује прекид поступка. Такво тумачење произ-
лази из одредбе члана 218 став 1 Закона о парничном поступку у коме 
се каже да суд решењем „утврђује“ прекид поступка. Међутим, по чла-
ну 97 став 1 Закона о стечајном поступку произлази да ће ако у време 
покретања стечајног поступка тече парница о потраживању, стечајни 
управник преузети парницу у стању у ком се она налази у тренутку 
покретања стечајног поступак. При томе Закон о стечајном поступку 
уопште не спомиње обавезни прекид парничног поступка који се већ 
води пред стечајним судом, па се основано поставља питање да ли је и 
у том случају прекид парничног поступка обавезан по члану 214 тачка 
5 Закона о парничном поступку. По нашем мишљењу прави одговор на 
ово питање представља компромисно решење. Дакле, Закон о стечајном 
поступку не прописује прекид парничног поступка, већ омогућава сте-
чајном управнику да одмах преузме парницу у стању у ком се она нала-
зи у тренутку покретања стечајног поступка, што значи да прекид није 
обавезан. С друге стране Закон о стечајном поступку, иако не прописује 
прекид парничног поступка, исти не забрањује. Зато сматрамо да пар-
нични суд може увек применити одредбу из члана 214 тачка 5 Закона 
о парничном поступку и прекинути поступак и када се парница води 
пред стечајним судом, ако оцени да је таква одлука целисходна. Према 
томе када се парница води пред стечајним судом више није обавезан 
прекид парничног поступка, по сили закона, већ је у питању факулта-
тивна могућност – овлашћење суда, који такву одлуку може донети не 
чекајући да стечајни управник преузме парницу, јер се управник о том 
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питању не мора одмах изјаснити, а парнични суд није дужан да чека 
такво изјашњење. Штавише, чињеница је да многи парнични поступ-
ци који су прекинути услед отварања стечаја над једном од парничних 
странака никада нису настављени, јер су странке из разних разлога из-
губиле интерес за даље вођење спора (нпр. пријављено потраживање, 
које је било предмет спора пред парничним судом, је признато и утврђе-
но у стечајном поступку).

Поред тога, ако је стечајни поступак покренут над дужником (ту-
женим), тада се поставља питање даљег тога парничног поступка, од-
носно немогућности његовог наставка све док потраживање повериоца 
– тужиоца не буде оспорено и он закључком упућен на парницу. Зато, 
по нашем мишљењу правило из члана 97 став 1 Закона о стечајном пос-
тупку као одступање од општег правила из члана 214 тачка 5 Закона 
о парничном поступку, може се односити једино када је стечајни пос-
тупак отворен над тужиоцем као повериоцем одређеног потраживања 
или титуларом другог спорног права (право својине и сл.).

Такође, у таквој процесној ситуацији парнични поступак се не 
може наставити ни по члану 217 став 1 Закона о парничном поступку у 
коме је прописано да ће се поступак који је прекинут из разлога наве-
дених у члану 214 тачка 1 овог закона наставити кад стечајни управник 
преузме поступак или кад га суд на предлог противне стране позове да 
то учини, све док потраживање повериоца – тужиоца не буде оспорено 
и он закључком упућен на парницу, сагласно одредбама из чл. 90 и 96 
став 1 Закона о стечајном поступку. Тужилац је овлашћен да своје пот-
раживање пријави стечајном већу, па тек уколико исто буде оспорено 
и донет закључак о упућивању на парницу, сагласно одредбама из чл. 
90 и 96 став 1 Закона о стечајном поступку, може предложити наставак 
прекинутог парничног поступка, у складу са чланом 217 став 1 Закона 
о парничном поступку.

Штавише, сматрамо да ако је стечајни дужник тужени, тада сте-
чајни управник не може у име туженог стечајног дужника преузети 
прекинути парнични поступак ни тражити његов наставак по члану 
217 став 1 Закона о парничном поступку, ни по члану 97 став 1 Зако-
на о стечајном поступку. Јер стечајни дужник нема правни интерес за 
такву парничну радњу. Напротив, предлог за наставак прекинутог пар-
ничног поступка мора ставити тужилац, као поверилац оспореног пот-
раживања, и то у законском преклузивном року од осам дана из члана 
96 став 1 Закона о стечајном поступку. Сматрамо да уколико предлог 
за наставак парничног поступка није стављен у преклузивном року од 
осам дана од дана пријема закључка о оспореном потраживању, да би 
исти ваљало одбацити као неблаговремен, аналогном применом одред-
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бе из члана 279 тачка 2 новог Закона о парничном поступку у коме је 
прописано да „суд по претходном испитивању тужбе доноси решење 
којим се тужба одбацује ако утврди да је тужба подигнута неблаговре-
мено, ако је посебним прописима одређен рок за подизање тужбе“.

Евентуално право на накнаду трошкова у изгубљеној парници не 
може бити ваљан правни интерес да стечајни дужник, као тужени, тра-
жи наставак прекинутог парничног поступка, јер је право на парничне 
трошкове споредни захтев, који нема самосталну правну природу, па 
не може представљати ону правну корист, која је потребна и довољна 
за постојање правног интереса за парничну радњу и уопште за даље 
вођење парнице.

С друге стране, ако се парница о потраживању не води пред сте-
чајним судом, суд пред којим се води парница ће прекинути поступак 
по члану 97 став 1 Закона о стечајном поступку, који одговара одредби 
из члана 214 тачка 5 Закона о парничном поступку, и тада је у питању 
обавезни прекид поступка који наступа по сили закона.

Поред наведеног, потребно је истаћи да у судској пракси постоји 
став према коме је прекид парничног поступка као правна последица 
отварања стечаја увек обавезан, без обзира да ли се парнични поступак 
води пред стечајним судом или пред другим судом. Према ставу судске 
праксе: „Одредбе чланова 214 тачка 5 Закона о парничном поступку и 
члана 97 став 1 Закона о стечајном поступку нису међусобно у колизији. 
Одредба члана 214 тачка 5 Закона о парничном поступку је императив-
не природе, што значи да ће парнични суд у сваком случају утврдити 
прекид поступка када наступе правне последице покретања стечајног 
поступка над једном од парничних странака.“3

У прилог таквом тумачењу сада говори и околност да је нови За-
кон о парничном поступку касније донет у односу на Закон о стечајном 
поступку, па применом правила „Lex posteriori...“ долазимо до закључка 
да каснији закон дерогира ранији закон у делу у коме се разликују. Оба 
закона су истог ранга, а норме о прекиду парничног поступка, односно 
преузимању парнице су исте општости, односно посебности, па се при-
ликом њиховог тумачења не може применити правило „Lex specialis...“.

Наведено правно мишљење постојало је у време важења члана 212 
тачка 4 ранијег Закона о парничном поступку.

Нови Закон о парничном поступку у члану 214 тачка 5, поред сте-
чаја, као разлог за обавезни прекид парничног поступка изричито наво-
ди и наступање правних последица отварања поступка ликвидације. На 

3 Правни став Вишег трговинског суда – одговор утврђен на седници Одељења за 
привредне спорове од 19. и 20. септембра 2005. године, објављен у билтену „Судска 
пракса трговинских судова“, бр. 3/2005, стр. 57.
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овај начин извршена је рецепција ставова до којих је дошла досадашња 
судска пракса, сходном применом одредаба из члана 212 тачка 4 ранијег 
закона, и на поступак ликвидације. Против решења којим се утврђује 
(члан 214) или одређује (члан 215) прекид поступка дозвољена је посеб-
на жалба, с тим што је изостављено правило из ранијег закона да жалба 
не задржава извршење решења, из чега произлази закључак да по но-
вом Закону о парничном поступку, жалба задржава извршење решења 
о прекиду парничног поступка.

III Прекид и наставак парничног поступка и преузимање 
парнице о оспореном потраживању која се води пред

стечајним судом, од стране стечајног управника

До сличних закључака о прекиду и наставку парничног поступка 
и преузимању парнице оспореном потраживању која се вод пред сте-
чајним судом, од стране стечајног управника, дошла је и судска прак-
са приликом одговора на питање: „Ако у време покретања стечајног 
поступка тече парница о потраживању пред неким трговинским судом 
који је покренуо стечајни поступак, да ли ће трговински суд по члану 
214 тачка 5 новог Закона о парничном поступку, обавезно прекинути 
парнични поступак кад наступе правне последице отварања поступка 
стечаја, с обзиром да је чланом 97 став 1 Закона о стечајном поступ-
ку исто питање другачије регулисано, тако што је прописано да ‘Ако 
у време покретања стечајног поступка тече парница о потраживању, 
стечајни управник ће преузети парницу у стању у ком се она налази у 
тренутку покретања стечајног поступка’, тј. да ли ће се применити 
правило lex posteriori..., јер је нови Закон о парничном поступку донет и 
ступио на снагу после Закона о стечајном поступку, па као временски 
каснији пропис дерогира ранији пропис?“

Према одговору датом у судској пракси, одредбе чланова 214 тач-
ка 5 Закона о парничном поступку и члана 97 став 1 Закона о стечај-
ном поступку нису међусобно у колизији. Одредба члана 214 тачка 5 
Закона о парничном поступку је императивне природе, што значи да ће 
парнични суд у сваком случају утврдити прекид поступка када насту-
пе правне последице покретања стечајног поступка над једном од пар-
ничних странака. Одредба члана 97 став 1 Закона о стечајном поступку 
потпуно је усагласива са одредбом члана 217 став 1 Закона о парничном 
поступку којом је прописано да поступак који је покренут из разлога 
наведених у члану 214 тачка 5 овог закона наставиће се кад стечајни 
управник преузме поступак или када их суд на предлог противне стра-
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не позове да то учине. То даље значи да пошто је парнични поступак 
прекинут, стечајни управник једне од парничних странака ће тражити 
његов наставак у тренутку када преузме парницу.4

На исто питање, у пракси је дат још један сличан одговор у коме се 
истиче да су Законом о парничном поступку уређена правила поступка 
за пружање судске правне заштите по којима се поступа и одлучује при-
ликом решавања грађанскоправних спорова из личних, породичних, 
радних, трговачких, имовинскоправних и других грађанскоправних од-
носа, осим спорова за које је посебним законом предвиђена друга врста 
поступка (члан 1 Закона о парничном поступку). Законом о стечајном 
поступку уређени су услови и начин покретања и спровођења стечајног 
поступка (члан 1). Као процесни закони, они међусобно не могу да се 
дерогирају, с обзиром да се ради о различитим судским поступцима, 
и зато је без утицаја време ступања на снагу једног или другог закона. 
Парнични суд је стога дужан да примени одредбе члана 214 тачка 5 За-
кона о парничном поступку и да утврди прекид поступка када наступе 
правне последице отварања стечајног поступка, сходно члану 218 став 
1 Закона о парничном поступку. Поред тога, одредбама члана 97 став 1 
Закона о стечајном поступку иста правна ситуација није другачије регу-
лисана, како се то наводи у питању. Цитираном одредбом је само дато 
овлашћење стечајном управнику да преузме парницу о потраживању 
стечајног дужника у стању у коме се она налази у тренутку покретања 
стечајног поступка, као парницу о имовини која улази у стечајну масу, 
уколико оцени као целисходно даље вођење парнице.5

IV Упут на парницу ради утврђења оспореног потраживања 
као услов за преузимање прекинутог парничног поступка 

пред стечајним судом

У судској пракси заузет је став да је упут на парницу ради утврђења 
оспореног потраживања услов за преузимање прекинутог парничног 
поступка пред стечајним судом, приликом давања одговора на питање 
да ли је стечајни управник овлашћен да на основу члана 97 став 1 Зако-
на о стечајном поступку преузме парницу, која се „води пред стечајним 
судом“, у стању у ком се она налази у тренутку покретања стечајног пос-

4 Правни став Вишег трговинског суда – одговор утврђен на седници Одељења за 
привредне спорове од 19. и 20. септембра 2005. године, објављен у билтену „Судска 
пракса трговинских судова“, бр. 3/2005, стр. 57.

5 Одговор утврђен на седници Одељења за привредне спорове Вишег трговинског 
суда од 5. и 25. октобра и 7. и 14. новембра 2006. године објављен у билтену „Судска 
пракса трговинских судова“, бр. 3/2006, Привредни саветник, Београд, стр. 58–59.
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тупка над туженим предузећем, док, претходно, потраживање поверио-
ца – тужиоца не буде оспорено и тужилац упућен на парницу у смислу 
члана 96 став 1 Закона о стечајном поступку.

Према одговору датом у судској пракси, чланом 5 Закона о сте-
чајном поступку прописано је да се у стечајном поступку сходно при-
мењују одредбе закона којим се уређује парнични поступак, ако стечај-
ним законом није другачије одређено. Чланом 214 став 1 тачка 5 Закона 
о парничном поступку прописано је да се поступак прекида кад наступе 
правне последице отварања поступка стечаја или ликвидације. Закон о 
стечајном поступку није прописао да се не прекида поступак по тужби 
тужиоца и сада стечајног повериоца против туженог, над којим је у току 
трајања спора по тужби покренут поступак стечаја. То подразумева да 
се у судећем предмету по тужби мора донети решење о прекиду поступ-
ка. Тужилац као стечајни поверилац мора да поднесе пријаву потражи-
вања стечајном суду на начин прописан чланом 90 Закона о стечајном 
поступку. Ставом 3 поменуте законске одредбе прописано је да ако се 
пријављују потраживања о којима се води парница, у пријави се наводи 
суд пред којим тече поступак са ознаком списа. Отуда одредба члана 
97 став 1 Закона о стечајном поступку подразумева преузимање преки-
нутог парничног поступка у стању у ком се парница о оспореном пот-
раживању у поступку стечаја налази у тренутку покретања стечајног 
поступка, али тек по доношењу закључка о оспореном потраживању са 
упућивањем на парницу ради утврђења оспореног потраживања. Отуда 
стечајни управник није овлашћен да на основу одредбе члана 97 став 
1 Закона о стечајном поступку, пре доношења закључка о оспореном 
потраживању и упућивања тужиоца из започетог спора као стечајног 
повериоца на парницу ради утврђења оспореног потраживања, преузи-
ма започету парницу.6

Сматрамо да је поред закључка о оспореном потраживању и 
упућивања тужиоца из започетог спора као стечајног повериоца на пар-
ницу ради утврђења оспореног потраживања, предлог тужиоца за на-
ставак прекинутог парничног поступка додатни услов да би стечајни 
управник у смислу члана 97 став 1 Закона о стечајном поступку преузео 
започету парницу, која се „води пред стечајним судом“. Исто важи и 
за слично правило из члана 217 став 1 Закона о парничном поступку у 
коме је прописано да поступак који је покренут из разлога наведених у 
члану 214 тачка 5 овог закона наставиће се кад стечајни управник пре-
узме поступак или када их суд на предлог противне стране позове да то 
учине.

6 Одговор утврђен на седници Одељења за привредне спорове Вишег трговинског 
суда од 5. и 25. октобра и 7. и 14. новембра 2006. године, објављен у билтену 
„Судска пракса трговинских судова“, бр. 3/2006, стр. 134–135.
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С друге стране, сматрамо да ако је стечајни дужник тужени, тада 
стечајни управник не може у име туженог стечајног дужника преузе-
ти прекинути парнични поступак ни тражити његов наставак по члану 
217 став 1 Закона о парничном поступку, ни по члану 97 став 1 Закона о 
стечајном поступку. Јер стечајни дужник нема правни интерес за такву 
парничну радњу. Напротив, предлог за наставак прекинутог парнич-
ног поступка мора ставити тужилац, као поверилац оспореног потра-
живања, у смислу члана 96 став 1 Закона о стечајном поступку. Евен-
туално право на накнаду трошкова у парници коју ће тужилац можда 
изгубити не може бити ваљан правни интерес да стечајни дужник, као 
тужени, тражи наставак прекинутог парничног поступка, јер је право 
на парничне трошкове споредни захтев, који нема самосталну правну 
природу, па не може представљати ону правну корист, која потребна и 
довољна за постојање правног интереса за парничну радњу и уопште за 
даље вођење парнице. А и у обрнутој страначкој улози – када је стечајни 
дужник тужилац, сматрамо да тужени не би могао тражити наставак 
поступка само због евентуалног права на накнаду парничних трошкова 
у случају успеха у спору, већ би морао да докаже ваљани правни интерес 
за наставак поступка и окончање парнице, у којој је поступак у преки-
ду због правних последица отварања стечаја над тужиоцем, доношењем 
мериторне одлуке – пресуде.

V Концентрација суђења пред стечајним судом и
задржавање месне надлежности

Концентрација суђења у суду који је надлежан за вођење стечајног 
поступка омогућава да тај суд преузима надлежност и за друге поступке 
који су у току или ће бити покренути, а везани су за стечајни посту-
пак.

Одредбе из ст. 1 и 2 члана 97 Закона о стечајном поступку садр-
же норме којима се по принципу lex specialis уређују процесна питања 
стварне и месне надлежности у парничном поступку, те када је у питању 
месна надлежност, представљају одступања од општих правила Закона 
о парничном поступку о задржавању месне надлежности из члана 15 
став 2, о искључивој месној надлежности из члана 57, као и о преклу-
зији овлашћења суда да се огласи месно ненадлежним, било поводом 
приговора странке било по службеној дужности, које је садржано у од-
редбама члана 20 ст. 1 и 2.

У члану 57 Закона о парничном поступку прописано је: „За суђење 
у споровима који настају у току и поводом судског или административ-
ног извршног поступка, односно у току и поводом стечајног поступка, 
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месно је искључиво надлежан суд на чијем се подручју налази суд који 
спроводи извршни, односно стечајни поступак, односно суд на чијем 
се подручју спроводи административно извршење.“ Дакле, по члану 57 
Закона о парничном поступку не постоји искључива месна надлежност 
за спор који није настао ни у току ни поводом стечајног поступка над 
једном од парничних странака, већ подношењем тужбе пре покретања 
стечаја, па у таквим споровима нема места атракцији месне надлежнос-
ти применом члана 57.

То што је Законом о судовима, чије се одредбе о стварној надлеж-
ности примењују до 1.1.2007. године, у члану 15 став 2 тачка б) прописа-
но да „привредни суд спроводи поступак принудног поравнања и стечаја 
и поступак ликвидације и суди све спорове који су у току или настану 
поводом спровођења тих поступака без обзира на својство друге стране 
и без обзира на време покретања спора“, односи се само на стварну над-
лежност (дакле на врсту суда, тј. да ли суди општински или привред-
ни – трговински суд), а није од утицаја на месну надлежност (дакле, на 
то који ће од стварно надлежних судова судити одређени спор), која је 
уређена Законом о парничном поступку.

Ако су се после подношења тужбе измениле околности, јер је пок-
ренут стечај над једном од парничних странака, то не утиче на једном 
засновану месну надлежност трговинског суда, који није истовремено 
и стечајни суд, а која је заснована подношењем тужбе пре покретања 
стечаја. Реч је о примени правила о задржавању надлежности из члана 
15 став 2 Закона о парничном поступку у коме је прописано: „Ако се у 
току поступка промене околности на којима је заснована надлежност 
суда, или ако тужилац смањи тужбени захтев, суд који је био надлежан 
у време подношења тужбе остаје и даље надлежан и ако би услед ових 
промена био надлежан други суд исте врсте.“

Дакле, сматрамо да није допуштен покушај промене месне над-
лежности у току спора, а због покретања стечаја у току парничног пос-
тупка над једном од парничних странака, и уступању предмета другом 
трговинском суду, дакле суд исте врсте, противно цитираном пропису 
члана 15 став 2 Закона о парничном поступку, а и садржини самог чла-
на 57 Закона о парничном поступку.

На крају ваља указати и на правило о преклузији овлашћења суда 
да се огласи месно ненадлежним, било поводом приговора странке било 
по службеној дужности, које је садржано у одредбама члана 20 ст. 1 и 2 
Закона о парничном поступку у коме је прописано: „Суд се може пово-
дом приговора туженог, огласити месно ненадлежним ако је приговор 
поднесен најдоцније на припремном рочишту или, ако оно није одр-
жано, до упуштања туженог у расправљање о главној ствари на првом 
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рочишту за главну расправу. Суд се може огласити, по службеној дуж-
ности, месно ненадлежним само кад постоји искључива месна надлеж-
ност неког другог суда најдоцније на припремном рочишту или, ако оно 
није одржано, до упуштања туженог у расправљање о главној ствари на 
првом рочишту за главну расправу.“

Дакле, могућност, односно овлашћење да се суд огласи месно не-
надлежним, било поводом приговора туженог или по службеној дуж-
ности, а самим тим и примена одредбе о атракцији месне надлежности 
због стечаја из члана 57 Закона о парничном поступку, ограничена је на 
рану фазу поступка, тј. до упуштања туженог у расправљање о главној 
ствари на првом рочишту за главну расправу. У каснијим фазама пос-
тупка уопште не постоји законска могућност да се суд, који је одржао 
више рочишта, огласи месно ненадлежним и уступи предмет другом 
суду исте врсте.

Закључак: из цитираних одредаба види се да Закон о парничном 
поступку месној надлежности, као процесној претпоставци, даје далеко 
мањи значај од других процесних претпоставки (као што су нпр. судска 
надлежност, стварна надлежност, и сл.) тако што прописује правило о 
задржавању надлежности и правило о преклузији. С друге стране у тек-
сту закона нема ниједне норме која би омогућавала да се специјализо-
вани привредни, односно трговински суд, огласи месно ненадлежним у 
каснијим фазама поступка, због отварања стечаја над парничном стран-
ком у току трајања парничног поступка, и да предмет уступи другом 
суду исте врсте. Законодавац, дакле, није имао за циљ да спор решава 
по сваку цену онај суд који спроводи стечај, већ је предност дао начелу 
економичности поступка, што значи да спор треба да се оконча пред 
оним судом пред којим је и започет.

И према ставу досадашње судске праксе, „атракција месне над-
лежности не примењује се када се ради о спору који је настао пре от-
варања стечаја над туженим, већ се примењује правило о задржавању 
месне надлежности из члана 15 став 3 Закона о парничном поступку, 
без обзира на околности које су се измениле након подношења тужбе“. 
У образложењу наведеног става истиче се да се решењем Трговинског 
суда у К... П. број 1037/02 од 27. јуна 2002. године тај суд огласио мес-
но ненадлежним у овој правној ствари и по правноснажности решења 
списе предмета доставио Трговинском суду у Б... као стварно и месно 
надлежном суду, а са позивом на чл. 63, 282 став 2 и члан 22 став 2 За-
кона о парничном поступку и члан 15 став 2 тачка б. Закона о судовима. 
Трговински суд у Б... је својим актом П2. број 3098/02 од 19. новемб-
ра 2002. године изазвао сукоб месне надлежности против Трговинског 
суда у К..., односно сада Трговинског суда у Ч... У конкретном случају 
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нема места примени одредбе члана 63 Закона о парничном поступку и 
позивања на искључиву месну надлежност суда који спроводи поступак 
стечаја над туженим. У конкретном случају се не ради о спору који је 
настао у току и поводом стечајног поступка, већ се ради о спору који је 
настао много пре отварања поступка стечаја над туженим, а који је био 
прекинут на основу члана 212 тачка 4 Закона о парничном поступку и 
настављен по предлогу тужиоца као стечајног повериоца у смислу чла-
на 127 став 1 Закона о принудном поравнању, стечају и ликвидацији. Из 
овог разлога нема места атракцији месне надлежности применом члана 
63 Закона о парничном поступку. То што је републичким Законом о су-
довима, чије се одредбе о стварној надлежности примењују до 1. јануара 
2004. године, у члану 15 став 2 тачка б) било прописано да привредни 
суд спроводи поступак принудног поравнања и стечаја и поступак лик-
видације и суди све спорове који су у току или настану поводом спро-
вођења тих поступака без обзира на својство друге стране и без обзира 
на време покретања спора, односи се само на стварну надлежност, што 
није од утицаја на месну надлежност, која је уређена Законом о парнич-
ном поступку, као савезним прописом. Због тога нема места примени 
цитираног члана 15 став 2 тачка б. Закона о судовима који је у конкрет-
ном случају применио Трговински суд у К... То што су се након подно-
шења тужбе измениле околности, јер је над туженим отворен стечајни 
поступак, не утиче на месну надлежност Трговинског суда у К..., сада у 
Ч..., која је заснована на одредби члана 56 став 1 Закона о парничном 
поступку. Реч је о примени правила о задржавању надлежности из чла-
на 15 став 3 Закона о парничном поступку. Овде је то управо случај, јер 
је реч о покушају промене месне надлежности у току спора, због отва-
рања стечаја у току парничног поступка, уступањем предмета другом 
суду исте врсте, противно цитираном пропису члана 15 став 3 Закона о 
парничном поступку, а и садржини самог члана 63 Закона о парничном 
поступку. Предмет тужбеног захтева је потраживање тужиоца према 
туженом у износу од 25.503,83 динара на име неплаћене закупнине и 
трошкова текућег одржавања, као и 81.549,18 динара на име обрачуна-
те затезне камате због задоцњења у плаћању рачуна који се односе на 
закуп пословног простора у Г...М... (који се налази на подручју Трго-
винског суда у Ч...). Према томе, ради се о спору из закупних односа на 
непокретности. То даље значи да је месна надлежност Трговинског суда 
у Ч... заснована на темељу одредбе члана 56 став 1 Закона о парничном 
поступку, те да се ради о искључивој месној надлежности суда на чијем 
подручју се налази предметна непокретност, а то је у конкретном слу-
чају Трговински суд у Ч.., јер се пословни простор налази у Г...М..., као 
општини која чини подручје наведеног суда (члан 3 Закона о изменама 
и допунама Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужила-
штава – Службени гласник РС, бр. 42/2002). Према томе, за суђење у овој 
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правној ствари остаје месно надлежан суд на чијем подручју се налази 
предметна непокретност, а то је конкретно Трговински суд у Ч... у смис-
лу члана 56 став 1 Закона о парничном поступку.7

Све одредбе ранијег Закона о парничном поступку,8 у чијој је при-
мени настао изложени став судске праксе, преузете су и у новом Закону 
о парничном поступку уз незнатне редакцијске измене и пренумера-
цију. Према томе, сви аргументи судске праксе засноване на цитираним 
одредбама старог закона, имају своје утемељење и у одредбама новог 
Закона о парничном поступку, који је, у међувремену, ступио на снагу.

Сматрамо да и одредбу из става 2 члана 97 Закона о стечајном 
поступку, у којој је прописано да ће „ако се парница... не води пред сте-
чајним судом, суд пред којим се води парница прекинути поступак, а 
по стављању предлога за наставак поступка огласиће се ненадлежним и 
предмет уступити стечајном суду“ ваља тумачити у смислу изложених 
правила из члана 15 став 2, члана 20 ст. 1 и 2 и члана 57 Закона о пар-
ничном поступку, када су у питању започете парнице пред трговинским 
судом, који није истовремено и стечајни суд. Правило из става 2 члана 
97 Закона о стечајном поступку, по нашем мишљењу, може се односи-
ти само на потпуну атракцију надлежности која обухвата и стварну и 
месну надлежност, у случају када се парнични поступак води пред опш-
тинским судом. Покретањем стечаја над једном од парничних странака 
престаје стварна надлежност општинског суда, те се исти по наставку 
поступка мора огласити стварно ненадлежним по члану 17 став 1 За-
кона о парничном поступку, у коме је прописано да „суд у току целог 
поступка по службеној дужности пази на своју стварну надлежност“, 
а у вези члана 15 став 2 тачка б) Закона о судовима, који прописује да 
„привредни суд спроводи поступак принудног поравнања и стечаја и 
поступак ликвидације и суди све спорове који су у току или настану 
поводом спровођења тих поступака без обзира на својство друге стране 
и без обзира на време покретања спора“.

Сматрамо да прихватање супротног становишта, према коме би 
се трговински суд морао у сваком случају огласити месно ненадлежним 
и предмет уступити другом трговинском суду, који спроводи поступак 
стечаја (стечајном суду) и то без обзира на фазу (стадијум) у којој се на-
лази парнични поступак, није у складу са духом закона, ни са начелом 
процесне економије. Јер, у случају промене трговинског суда долази и до 
промене у саставу већа, односно промене поступајућег судије поједин-

7 Из решења Вишег трговинског суда Р. 294/02 од 18. децембра 2002. године, 
објављеног у билтену „Судска пракса трговинских судова“, бр. 1/2003, стр. 16–18.

8 Службени лист СФРЈ, бр. 4/77, 36/77, 6/80, 36/80, 43/82, 72/82, 69/82, 58/84, 74/87, 
57/89, 20/90, 27/90 и 35/91 и „Службени лист СРЈ“, бр. 27/92, 31/93, 24/94, 12/98, 
15/98 и 3/02.
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ца (ако је у питању привредни спор), а промена у саставу већа повлачи 
обавезно почињање главне расправе изнова, јер је тако предвиђено им-
перативном одредбом из члана 317 Закона о парничном поступку која 
гласи: „Ако се рочиште држи пред измењеним већем, главна расправа 
мора почети изнова, али веће може, пошто се странке о томе изјасне, да 
одлучи да се поново не саслушавају сведоци и вештаци и да се не врши 
нов увиђај, већ да се прочитају записници о извођењу ових доказа.“

У прилог изложеном тумачењу о примени правила о задржавању 
месне надлежности из члана 15 став 2 новог Закона о парничном пос-
тупку на описану процесну ситуацију, говори и околност да је нови За-
кон о парничном поступку касније донет у односу на Закон о стечајном 
поступку, па применом правила „Lex posteriori...“ долазимо до закључка 
да каснији закон дерогира ранији закон у делу у коме се разликују. Оба 
закона су истог ранга, а норме о задржавању месне надлежности, од-
носно оглашавању ненадлежним и уступању предмета стечајном суду су 
исте општости, односно посебности, па се приликом њиховог тумачења 
не може применити правило „Lex specialis...“.

На крају, сматрамо да у прилог примени правила о задржавању 
месне надлежности иде и језичко тумачење. Јер, члан 97 став 2 Закона 
о стечајном поступку предвиђа да ће се суд пред којим се води парни-
ца по стављању предлога за наставак поступка огласити ненадлежним 
и предмет уступити стечајном суду, али не наводи да ли је у питању 
стварна ненадлежност или месна ненадлежност. Изложеним тумачењем 
долазимо до закључка да се оглашавање суда пред којим се води парни-
ца односи само на стварну надлежност, када долази до потпуне атрак-
ције надлежности која обухвата и стварну и месну надлежност, у случају 
када се парнични поступак води пред општинским судом. Покретањем 
стечаја над једном од парничних странака престаје стварна надлежност 
општинског суда, те се исти по наставку поступка мора огласити ствар-
но ненадлежним и по члану 17 став 1 Закона о парничном поступку.

VI Интервенцијско дејство правноснажне одлуке о
оспореном потраживању

Правноснажна одлука о оспореном потраживању има дејство 
према стечајном дужнику и према свим повериоцима стечајног дужни-
ка (члан 97 став 3 Закона о стечајном поступку), а који по правилу нису 
странке у парничном поступку у коме је донета таква одлука. На овај 
начин, прописујући наведено правило, Закон о стечајном поступку 
прихватио је мишљење досадашње правне теорије о интервенцијском 
дејству пресуде у којој се као пример таквог дејства пресуде управо на-
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води пресуда у парници за утврђење оспореног потраживања у поступ-
ку стечаја, која дејствује према свим учесницима стечајног поступка.9

Интервенцијско дејство пресуде о оспореном потраживању пред-
ставља изузетак од општег правила из члана 347 став 1 новог Закона о 
парничном поступку, који уређује субјективно дејство правноснажнос-
ти, прописујући да правноснажна пресуда делује само међу странкама. 
На овај начин закон је преузео основне теоријске поставке о дејству 
правноснажности – реч је субјективним границама правноснажности. 
Res iudicata ius facit inter partes.10

Штавише, и нови Закон о парничном поступку у члану 347 став 
2 прихвата теоријску концепцију о интервенцијском дејству пресуде, 
прописујући да правноснажна пресуда делује и према трећим лицима 
због природе спорног права или правног односа, правног односа који 
постоји између странака и трећих лица или кад је одредбама закона то 
предвиђено.

Дакле, оба процесна закона су јединствена по питању интервен-
цијског дејства пресуде у парници за утврђење оспореног потраживања 
у поступку стечаја, с тим што Закон о парничном поступку даје општи 
процесни оквир за такво дејство, док Закон о стечајном поступку врши 
конкретизацију општих норми, изричито прописујући да одлука о ос-
пореном потраживању има дејство према стечајном дужнику и према 
свим повериоцима стечајног дужника, који не морају бити, а по прави-
лу и нису странке у парничном поступку у коме је донета таква одлука.

VII Закључак

Ако у време покретања стечајног поступка тече парница о пот-
раживању, стечајни управник ће преузети парницу у стању у ком се 
она налази у тренутку покретања стечајног поступка. Ако се парница 
о потраживању не води пред стечајним судом, суд пред којим се води 
парница ће прекинути поступак, а по стављању предлога за наставак 
поступка огласиће се ненадлежним и предмет уступити стечајном суду.

Одредба члана 214 тачка 5 Закона о парничном поступку је импе-
ративне природе, што значи да ће парнични суд у сваком случају утвр-
дити прекид поступка када наступе правне последице покретања сте-
чајног поступка над једном од парничних странака.

Упут на парницу ради утврђења оспореног потраживања услов је 
за преузимање прекинутог парничног поступка пред стечајним судом.

9 Познић, Грађанско процесно право, Савремена администрација, Београд, 1987, стр. 
300–301.

10 Познић, нав. дело, стр. 300–301.
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Закон о парничном поступку прописује правило о задржавању 
месне надлежности. Одредба о уступању стечајном суду односи се само 
на потпуну атракцију надлежности која обухвата и стварну и месну 
надлежност, у случају када се парнични поступак пре покретања стечаја 
водио пред општинским судом.

Правноснажна одлука о оспореном потраживању има дејство 
према стечајном дужнику и према свим повериоцима стечајног дужни-
ка што доводи до интервенцијског дејства пресуде.

Mag. Vladimir KOZAR
Judge of the Commercial Court in Belgrade

SPECIAL RULES OF PROCEDURE ON CHALLENGED 
CLAIM IN BANKRUPTCY

Summary

If at the time of initiation of the bankruptcy proceedings there is an on-
going litigation about the claim, the bankruptcy receiver will take over such 
litigation in the condition as at the moment of initiation of the bankruptcy pro-
ceedings. If such lawsuit is not litigated before the bankruptcy court, the court 
where it is litigated will adjourn the proceedings and, upon fi ling of the proposal 
for the continuation of the proceedings, will declare that it does not have fur-
ther jurisdiction and transfer the case to the bankruptcy court. Th e nature of 
the provisions contained in Article 214, Item 5 of the Civil Proceedings Law is 
imperative, which means that the civil court will, in any case, declare the action 
adjourned, at the moment when legal consequences of institution of the bank-
ruptcy proceedings against a party to the dispute come to force. Th e referral 
to the civil action for the reason of determination of the challenged claim is a 
condition required that the bankruptcy court could take the adjourned litiga-
tion. Th e Civil Proceedings Law prescribes the rule of preservation of the local 
jurisdiction. Th e provision dealing with the transfer of the case to the bankrupt-
cy court is related only to the total attraction of jurisdictions, including both 
actual and local jurisdiction, in case that the litigation before the institution of 
the bankruptcy proceedings was held before a municipal court. Th e enforceable 
award on the challenged claim is eff ective with the bankrupt and with all credi-
tors thereon, which leads to the interventional eff ect of the award.

Key words: bankruptcy, proceedings, claim, litigation, adjournment, 
preservation, jurisdiction.
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Јован JОВАНОВИЋ
саветник у Вишем трговинском суду

СТЕЧАЈНИ ПОВЕРИОЦИ
(ПРОЦЕСНО-ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ У

СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ)

Резиме

Стечајни поверилац је лице које на дан покретања стечајног пос-
тупка има необезбеђено потраживање према дужнику. Његов процесно-
правни положај у важећем Закону о стечајном поступку није довољно 
прецизан и јасно одређен. Прво, ова врста повериоца није разграничена 
од поверилаца трошкова стечајног поступка. Друго, није прецизно од-
ређен рок до када стечајни поверилац може да пријави потраживање 
у стечајном поступку. Треће, није јасно да ли стечајни поверилац има 
право на камату на своје потраживање од дана покретања стечајног 
поступка и коју врсту камате (уговорену или законску). Четврто, када 
је потраживање у страној валути по ком курсу ће се овај поверилац 
наплатити имајући у виду нестабилност курса домаће валуте. Пето, 
није уопште законом регулисана могућност компензације потраживања 
повериоца са потраживањем стечајног дужника према њему. Пракса и 
теорија су покушале да дају одговоре на ова и слична спорна питања 
која у закону нису прецизно регулисана а што је обрађено у овом рефе-
рату. Међутим, имајући у виду да се Закон о стечајном поступку при-
мењује четири године и да, како код овог правног института а и код 
других института има доста недоречености и непрецизности, исти 
изискује да се донесе нови закон о стечају како би процесно правни поло-
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жај стечајних поверилаца у односу на стечајног дужника био јасније и 
прецизније регулисан.

Кључне речи: стечајни поверилац, потраживање – тражбина, стечај-
ни поступак.

I Увод

Стечајни поступак за разлику од извршног поступка представља 
поступак генералног извршења свих поверилаца, а извршни поступак 
је поступак индивидуалног извршења појединих извршних повериоца. 
Закон о стечајном поступку познаје следеће повериоце: стечајне пове-
риоце, разлучне повериоце и излучне повериоце. Поред ових поброја-
них поверилаца, из законских одредаба могу се распознати и повериоци 
трошкова стечајног поступка или како се још у теорији и пракси нази-
вају повериоци стечајне масе.

Поверилац стечајног поступка да би имао то својство треба да је 
титулар тражбине према стечајном дужнику. Међутим, излучни пове-
рилац, иако се тако зове, у суштини није поверилац, јер није титулар 
тражбине према стечајном дужнику. Излучни поверилац је лице које 
је титулар стварног права (права својине и слично) или личног права 
(ауторског права или права интелектуалне својине) на основу кога има 
право да тражи да се одређена ствар издвоји (излучи) из стечајне масе. 
Излучни поверилац, како у суштини није поверилац, он своје право у 
стечајном поступку не остварује подношењем пријаве потраживања већ 
подношењем излучног захтева. Стечајни и разлучни поверилац своја 
права од момента покретања стечајног поступка сходно чл. 66 Закона 
о стечајном поступку једино и искључиво могу остварити у стечајном 
поступку, док излучни поверилац може своје право остварити у свим 
судским поступцима. Стечајни и разлучни повериоци су по својој при-
роди прави повериоци, јер су титулари тражбина – потраживања, а раз-
ликују се по томе што стечајни поверилац у тренутку покретања стечај-
ног поступка има необезбеђено потраживање, док разлучни поверилац 
има обезбеђено потраживање било заложним правом (ручна залога или 
хипотека) или неким другим средствима обезбеђења (право ретенције) 
и предмет обезбеђења се налази у стечајној маси.

Овај реферат ће покушати да анализира стечајне повериоце сход-
но Закону о стечајном поступку (Службени гласник, бр. 84/04) који се 
примењује четири године, јер је његова примена почела од 02.05.2005. 
године. Размотриће се спорна питања која се појављују у пракси. Ре-
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шења и одговори који буду понуђени у реферату су дати од судске прак-
се и теорије, надамо се да ће бити од користи садашњим повериоцима 
или будућим повериоцима (имајући у виду светску економску кризу, 
могу се очекивати нови стечајеви), а и самом законодавцу када буде вр-
шио измене и допуне постојећег закона или пак доносио нови закон из 
области стечаја.

II Појам

Законска дефиниција стечајног повериоца је да је то лице које на 
дан покретања стечајног поступка има необезбеђено потраживање пре-
ма стечајном дужнику. Стечајни поверилац своје потраживање (новча-
но или неновчано) према стечајном дужнику остварује само у стечајном 
поступку, јер једна од главних последица покретања стечајног поступка 
је да се од тог дана не може против стечајног дужника, односно над ње-
говом имовином одредити и спровести принудно извршење, нити било 
која мера поступка извршења у циљу намирења потраживања. Стечајни 
поверилац стиче својство странке у стечајном поступку од дана када је 
пријава његовог потраживања примљена у суд. Потраживања поверила-
ца према стечајном дужнику која нису доспела даном покретања стечај-
ног поступка сматрају се доспелим, односно важи законска претпоставка 
да су ова потраживања доспела на дан покретања стечајног поступка без 
обзира што из саме облигације произлазе њихова доспелост за каснији 
временски период. Неновчана потраживања (чињење или нечињење на 
које се обавезао стечајни дужник) који је имао стечајни поверилац пре 
покретања стечајног поступка даном покретања стечајног поступка се 
конвертују у новчана потраживања сходно чл. 68 став 2 Закона о стечај-
ном поступку, а на то упућује и чл. 90 став 1 тачка 3 истог закона који 
говори о садржини пријаве потраживања коју подноси поверилац да би 
се легитимисао у стечајном поступку, а једно од обавезних елемената 
јесте износ потраживања, и то посебно износ главног потраживања са 
обрачунатом каматом.

III Процедура реализације стечајних потраживања

Повериоци подносе пријаве потраживања писмено стечајном 
суду. Рок за пријаву потраживања представља саставни елемент изре-
ке решења о покретању стечајног поступка, као и огласа о покретању 
стечајног поступка и он не може бити дужи од 60 дана од дана објављи-
вања огласа о покретању стечајног поступка. У пракси и теорији пос-
тавило се спорно питање каква је природа овога рока. Да ли се ради о 
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преклузивном року, а то значи да поверилац по истеку тог рока не може 
поднети пријаву потраживања, а у случају да је поднесе уследиће санк-
ција па ће се таква пријава одбацити.

У духу закона, а што је и пракса прихватила, рок за подношење 
пријава потраживања није преклузиван, а то значи да поверилац може 
пријаву потраживања поднети и након тог рока. Једина санкција за по-
вериоца је да накнади трошкове накнадно одржаног испитног рочишта, 
али се поставља отворено питање који је то крајњи рок до када се може 
подносити пријава потраживања.

Крајњи рок за подношење пријаве потраживања мора се пос-
матрати у зависности од начина на који се одвија покренути стечајни 
поступак, јер сходно чл. 1 став 2 Закона о стечајном поступку, стечајни 
поступак у смислу овог закона обухвата банкротство односно реорга-
низацију.

Уколико се донесе одлука о банкротству и уновчењу имовине сте-
чајног дужника пријава потраживања мора се поднети до предаје суду 
нацрта решења за главну деобу деобне масе. То произлази из става 2 чл. 
116 закона којим је прописано да нацрт решења за главну деобу деобне 
масе садржи коначну листу свих потраживања из чл. 93 закона, износ 
сваког потраживања и исплатни ред сваког потраживања, износ стечај-
не масе који ће се распоредити стечајним повериоцима, као и предло-
жени проценат намирења стечајних поверилаца. На почетку примене 
Закона о стечајном поступку овај моменат је био крајњи рок за подно-
шење пријаве потаживања, али каснија пракса је овај рок продужавала. 
Како се против нацрта за главну деобу може изјавити приговор, то би се 
и пријава потраживања могла поднети најкасније до рока за приговор 
ако се подноси уз приговор на нацрт. Приговор на нацрт главне деобе 
је по својој природи материјалноправни приговор, тако да за њега не 
важи рок од 5 дана који је прописан чл. 31 став 2 Закона о стечајном 
поступку, а који се односи на процесноправне приговоре. Стечајно веће 
доноси решење о главној деоби по истеку рока од 15 дана од дана прије-
ма нацрта за главну деобу ако није поднет приговор на нацрт за главну 
деобу. Међутим, ако одбор поверилаца односно повериоци појединачно 
поднесу приговор на нацрт за главну деобу, стечајно веће ће одржати 
рочиште и на њему донети решење о главној деоби, тако да се овај ма-
теријалноправни приговор може истицати све до рочишта, као и на са-
мом рочишту, тако да се у овом случају и пријава потраживања може 
подносити уз овај приговор, тј. до овог момента.1

1 Овакав став изнет је у образложењу одлуке ВТС Пвж 21/09 од 08.12.2008. год. Међу-
тим, постоји ревизијска одлука Врховног суда Србије Прев. 61/07 од 29.11.2007. 
год. у којој се овај рок продужава до правоснажности решења о главној деоби.
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Постоје и екстензивна гледишта по којим овај рок треба што шире 
тумачити у корист поверилаца и који сматрају да се пријаве потражи-
вања могу подносити све док то дозвољава ток стечајног поступка, а то 
значи све до рочишта за завршни рачун, односно до закључења стечај-
ног поступка. Овакво становиште је неприхватљиво из више разлога, 
али основни је тај што се ствара правна несигурност и повлашћују не-
савесни повериоци. Поверици који би на основу решења о главној де-
оби добили новчана средства за своја утврђена потаживања не би били 
сигурни да иста не би враћала у случају да се накнадно прихвате прија-
ве потраживања закаснелих поверилаца, јер по правилу деобна маса је 
недовољна за намирење поверилаца. Несавестан поверилац (поверилац 
који није благовремено поднео пријаву потраживања) због невршења 
свог права не може бити привилегованији од савесног поверица (пове-
риоца који је благовремено поднео пријаву потаживања).

Уколико се покренути стечајни поступак одвија путем реоргани-
зације, пријава потраживања мора бити поднета до рочишта за размат-
рање плана реорганизације и гласања за исти. На то упућује и одредба 
чл. 132 закона којом је прописано да се гласање врши у оквиру класа по-
верилаца. Одредбом чл. 133 став 1 закона такође упућује на чињеницу 
да се пријава потраживања мора поднети најкасније на дан који претхо-
ди дану одржавања рочишта за разматрање плана реорганизације и 
гласање о њему. Поменутом законском одредбом је прописано да после 
усвајања плана реорганизације, сва потраживања и права поверилаца и 
других лица и обавеза стечајног дужника одређена планом реорганиза-
ције уређују се према условима из плана реорганизације. Усвојени план 
реорганизације има снагу извршне исправе и сматра се новим уговором 
за измирење потраживања која су у њему наведена.2

Како поступати са пријавама потраживања поднетим после на-
веденог момента? Према првој школи мишљења, све пријаве потражи-
вања поднете после рочишта на коме је план реорганизације усвојен 
треба одбацити као неблаговремене.

Према другој школи мишљења, у току поступка реорганизације 
стечајни судија може донети одлуку о започињању банкротства. Прија-
ве потраживања које буду стигле у суд након рочишта на коме је размат-
ран и усвојен план реорганизације неће бити одбачене као неблаговре-
мене, него ће се застати да се о њима одлучује док се не утврди каква 
ће бити коначна судбина плана реорганизације. У случају да усвојени 
план реорганизаицје изврши до краја, тада ће стечајни судија одбаци-
ти пријаве потраживања као неблаговремене. У случају да је дошло до 

2 Став ВТС изнет у Радном материјалу од 04.02.2008. год. са ХVI Саветовања трго-
винских судова у Доњем Милановцу, септембар 2008 год.
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обуставе примене плана и да је донета одлука о банкротству тада би се о 
накнадно поднетим пријавама заказало накнадно испитно рочиште на 
коме би се исте испитале, јер се рок за подношење пријаве потаживања 
сада цени према ситуацији да се поступак окончава банкротством.

Према трећој школи мишљења, после усвајања плана реоргани-
зације, сва потраживања и права поверилаца и других лица и обавеза 
стечајног дужника одређена планом реорганизације уређују се према 
условима из плана реорганизације. Усвојени план реорганизације има 
снагу извршне исправе и сматра се новим уговором за измирење потра-
живања која су у њему наведена. Након усвајања плана реорганизације 
у називу стечајног дужника брише се „у стечају“. Сходно изнетом пове-
рилац који је имао потраживање према стечајном дужнику у тренутку 
покретања стечајног поступка, а није га пријавио до момента усвајања 
плана реорганизације, не треба подносити пријаву потраживања стечај-
ним органима, већ ће се тужбом обратити суду да се утврди ово потра-
живање и намири под истим условима и на начин како је то предвиђено 
усвојеним планом реорганизације за ту врсту потраживања. Парнични 
суд ову тужбу не би одбацивао због непостојања упута из стечаја на 
парницу, јер је у називу дужника избрисано „у стечају“, тако да више 
овакав упут није потребан. У случају да се усвојени план реорганизације 
обустави и дође до банкротства, судске одлуке којима је правоснажно 
усвојен тужбени захтев треба третирати као утврђена потаживања у 
парници, а судске одлуке којим је правоснажно одбијен тужбени захтев, 
треба третирати као оспорена потаживања без могућности покретања 
нове парнице за утврђивање основаности тог потаживања.

IV Утврђивање потраживања

После истека рока за пријављивање потраживања стечајни судија 
истовремено доставља све пријаве потраживања стечајном управнику. 
Према чл. 92 Закона о стечајном поступку управник утврђује ваљаност, 
обим и исплатни ред сваког потраживања и о томе сачињава листу при-
знатих и оспорених потраживања. Он је дужан да истакне листу потра-
живања на огласној табли. Стечајни управник је дужан да изврши личну 
доставу обавештења оним повериоцима чија су потраживања оспорена, 
а на њихов захтев покуша усаглашавање документације поновним пре-
гледом и по доношењу коначне одлуке о наведеном потраживању, по 
потреби ће извршити исправку листе признатих и оспорених потражи-
вања. Коначна табела потраживања сачиниће се на испитном рочишту 
на коме стечајни повериоци на основу чл. 93 став 4 Закона о стечајном 
поступку могу оспоравати пријављена потраживања другим поверио-
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цима. Потраживање се сматра утврђеним ако није оспорено од стечај-
ног управника или других стечајних поверилаца.

Чланом 94 став 2 и 3 Закона о стечајном поступку прописано је да 
стечајни судија усваја коначну табелу на основу листе потраживања коју 
је саставио стечајни управник и на основу измена унетих на рочишту. 
Коначна табела садржи податке о свим пријављеним потраживањима, 
о томе ко их је оспорио и у ком износу су утврђена, односно оспорена. 
На основу ове табеле стечајни судија доноси и закључак о листи потра-
живања и закључак о спорним потраживањима. Разлози практичности 
захтевају да стечајни судија то уради једним закључком.

Одредбом чл. 96 став 1 Закона о стечајном поступку, прописано 
је да се поверилац чије је потраживање оспорено упућује на парницу 
ради утврђивања оспореног потраживања, које може да покрене у року 
до 8 дана од пријема закључка из чл. 94 овог закона. Поверилац који је 
упућен на парницу дужан је да о покретању поступка обавести стечајно 
веће. Наведени рок је преклузиван и уколико стечајни поверилац исти 
пропусти то би имало за последицу да парнични суд одбаци тужбу. У 
таквој ситуацији стечајни поверилац са оспореним потраживањима је 
дужан да благовремено поднесе тужбу, а истовремено може изјавити и 
приговор против закључка о оспореном потраживању стечајном већу. 
Овако мора поступити јер изјављени приговор нема суспензивно дејс-
тво.

Стечајни поверилац не би био преклудиран у погледу подношења 
тужбе за утврђивање оспореног потраживања уколико није поднео 
тужбу у року од 8 дана од пријема закључка стечајног судије којим је 
оспорено његово потраживање, ако је у том року поднео предлог да о 
оспореном потраживању одлучи стечајни судија, као арбитар, односно 
арбитражно веће, у случају да се са предлогом није сагласио стечајни 
управник или стечајни дужник.

Имајући у виду да одлучивање о оспореном потраживању од 
стране стечајног судије зависи од сагласности стечајног управника од-
носно стечајног дужника, стечајни суд је дужан да у ситуацији када та-
кве сагласности нема, обавести о томе повериоца који је поднео пред-
лог, тако да у описаној ситуацији рок за покретање парничног поступка 
ради утврђивања оспореног потраживања тече од дана када је стечајни 
поверилац сазнао да нису испуњени услови за арбитражно одлучивање 
о оспореном потраживању.

Стечајни судија, одлуком којом се управља поступком, констатује 
да нису испуњени услови за одлучивање о оспореном потраживању од 
стране стечајног судије. Против наведене одлуке није дозвољен правни 
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лек, јер се истом управља поступком, па стога рок од 8 дана за покре-
тање парничног поступка тече од дана достављања наведеног закључка 
стечајног судије повериоцу.

Законом је дозвољена ситуација да један поверилац оспорава 
другом повериоцу основаност пријављеног потраживања и то ће се по 
правилу учинити на испитном рочишту, јер тада повериоци сазнају која 
све потраживања постоје према стечајном дужнику и која су призната а 
која оспорена од стране стечајног управника. У тој ситуацији поверилац 
који је другом повериоцу оспорио потраживање дужан је да покрене 
парницу ради утврђивања да наведено потраживање не постоји. У на-
веденој парници тужене треба означити стечајног дужника и повериоца 
чије је потраживање оспорено, с обзиром да се ради о нужним и јединс-
твеним супарничарима.

Уколико овај поверилац не би покренуо наведену парницу са за-
хтевом за негативно утврђење у законском року од 8 дана, сматрало би 
се да је наведено потраживање признато, јер га сам стечајни управник 
није оспорио, а поверилац који га је оспорио, покретањем парнице није 
омогућио да се по његовом оспоравању донесе другачија одлука у пог-
леду постојања признатог потраживања.

1. Потраживања стечајног повериоца на основу
правоснажне и извршне исправе

Поверилац који поседује правоснажну и извршну исправу за своје 
потраживање пријављује потраживање са прилогом саме извршне ис-
праве. Стечајни управник изјашњавајући се о наведеном потраживању 
исто може оспорити без обзира што стечајни поверилац о том потра-
живању поседује правоснажну и извршну судску одлуку.

У том случају уколико стечајни управник оспори потраживање 
поверилаца у смислу чл. 96 Закона о стечајном поступку, поверилац 
чије је потраживање оспорено упућује се на парницу ради утврђивања 
спорног потраживања. Закон не прави разлику између поверилаца са 
потраживањем на основу извршне исправе и поверилаца који то нису. 
Претходни Закон о принудном поравнању, стечају и ликвидацији пра-
вио је разлику. У таквој ситуацији кад је управник оспорио потражи-
вање поверицу који поседује извршну исправу, неће поверилац бити 
упућен да доказује основаност потраживања у парници, него стечајни 
управник. То значи да је према претходном закону поштован принцип 
да је терет доказивања на ономе ко је слабији у праву, а да је јачи у праву 
онај који већ поседује извршну исправу о потраживању које је пријавље-
но. Закон о стечајном поступку, међутим, не прави ову разлику што је 



5–8/2009. Јован Јовановић (стр. 449–465)

457

једно од његових озбиљних пропуста. Стога уколико стечајни управник 
оспори потраживање повериоца без обзира да ли он поседује извршну 
исправу за наведено потраживање или не, на парницу за утврђење биће 
упућен стечајни поверилац. У тој парници коју у преклузивном року од 
8 дана поверилац мора да покрене он ће тражити да се утврди да пос-
тоји потраживање по извршној исправи коју већ поседује и на основу 
које је пријавио потраживање.

Поступајући по таквом захтеву поверилаца, суд не може утврђи-
вати у новој парници да ли је у тренутку доношења извршне исправе 
она била правилна, већ имајући у виду наведену извршну исправу само 
утврђивати да ли су у периоду после њеног доношења, а до пријаве пот-
раживања наступиле околности због којих наведено потраживање по 
истој више не постоји. Првостепени суд у поступку утврђивања пот-
раживања не може ценити правилност и законитост доношења право-
снажне извршне одлуке којим је утврђен дуг туженог према тужиоцу.

Интересантна ситуација настаје ако би стечајни дужник преко 
стечајног управника уложио противтужбу којом би побијао саму из-
вршну исправу, побијањем дужникових правних радњи. Одредбом чл. 
98 Закона о стечајном поступку, предмет побијања је правни посао и/
или правна радња. Правни посао је изјава воље којом се мења, настаје 
или престаје грађанскоправни однос. Према броју изјава воља, разли-
кујемо једностране правне послове, где је потребна једна изјава воље 
(јавно обећање награда) или двострани правни послови, где је потреб-
но најмање две изјаве воља (уговори). Правна радња је вољна радња 
чињења или нечињења за коју правни поредак везује наступање оређе-
ног грађанскоправног дејства. У пракси је спорно да ли процесне радње 
стечајног дужника (признање тужбеног захтева, пропуштање рочишта, 
неулагање правног лека, недавања одговора на тужбу и сл.) могу бити 
предмет побијања. У том смислу постоје две школе мишљења. По једној, 
такве радње не могу бити предмет побијања због правне сигурности. По 
другој, могу и такве радње да се побијају, јер то захтева начело правич-
ности.3

2. Право стечајног повериоца на камату

Одредбом чл. 69 став 1 Закона о стечајном поступку је предвиђе-
но да за необезбеђена потраживања у стечајном поступку обрачунавање 
уговорених камата престаје даном подношења предлога за покретање 
стечаја. Из овакве законске одредбе не произлази да даном покретања 
стечајног поступка престаје да тече законска камата. Обзиром да Закон 

3 Овакав став је заузет у образложењу одлуке ВТС Пж 8537/08 од 26.02.2009. год.
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о стечајном поступку није прописао да даном покретања стечајног пос-
тупка престаје да тече законска камата, она тече у смислу чл. 277 став 
1 Закона о облигационим односима, обзиром да је чл. 23 истог закона 
прописано да се на облигационе односе који се уређују другим закони-
ма примењују одредбе Закона о облигационим односима у питањима 
која нису уређена другим законима, у овом случају Законом о стечајном 
поступку.

Стечајни управник се о уговореној камати у том случају изјашња-
ва тако што је признаје, до дана подношења предлога, а за даље односно 
за период од подношења предлога признаје законску затезну камату уз 
назнаку да се иста може исплатити само уколико се испуне услови за 
исплату, односно ако се сва потраживања од првог до четвртог исплат-
ног реда намире у целини. Овакав закључак произлази из одредбе чл. 69 
став 3 Закона о стечајном поступку, који прописује да стечајни судија 
може одобрити обрачунавање и плаћање камате и после подношења 
предлога стечајног поступка, само под условом да после измирења свих 
осталих потраживања остане расположиви део средстава за исплату.

3. Поверилац са потраживањем у страној валути

Одредбом чл. 90 став 2 Закона о стечајном поступку је предвиђе-
но да повериоци који имају потраживања у страној валути пријављују 
их у валути потраживања. Према одредби чл. 68 став 3 Закона о сте-
чајном поступку потраживање поверилаца у страној валути уноси се 
у стечајну масу у тој валути, али се обрачунавају у динарској против-
вредности по средњем курсу динара који утврди Народна банка Србије, 
на дан покретања стечајног поступка. То значи да ће девизно потражи-
вање по пријави, бити у стечајној маси евидентирано као потраживање 
у страној валути, али ће се и његова вредност, односно висина утврдити 
обрачуном динарске противвредности потраживања у наведеној валути 
према средњем курсу динара на дан покретања стечајног поступка.4

Међутим, како је домаћа валута доста нестабилна у односу на стра-
не валуте, у будућим изменама и допунама Закона о стечајном поступку 
требало би предвидети да ће се потраживање у страној валути обрачу-
нати по курсу на дан покретања стечајног поступка за потребе гласања, 
али да ће се коначни обрачун у циљу намирења овог повериоца извр-
шити према курсу на дан деобе, ако је у међувремену дошло до промене 
курса преко процента одређеног у закону. Оваквим решењем заштитио 
би се интерес повериоца који има потраживања у страној валути.

4 Овако је заузет став на седници одељења за привредне спорове Вишег трговинског 
суда одржаног дана 25.10.2007. год., а који је објављен у Билтену бр. 3/2007.
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4. Уступање (цесија) потраживања

Стечајни поверилац своје потраживање (утврђено или неутврђе-
но) може уступити трећем сходно чл. 438 Закона о облигационим од-
носима. За уступање утврђеног или неутврђеног потраживања није 
потребна сагласност стечајног управника нити суда, већ је потребно 
да поверилац обавести суд. Стечајни судија доноси закључак о измени 
закључка о листи потраживања којим ће утврдити да је потраживање 
одређеног повериоца у целости или делимично пренето на други субје-
кат и да то друго лице ступа на место повериоца који је уступио своје 
потраживање. Против таквог закључка нема правног лека, јер се ради о 
констатацији промене а не о одлучивању.

V Намиривање стечајних поверилаца

Одредбом чл. 1 став 2 Закона о стечајном поступку се каже да 
стечајни поступак обухвата банкротство односно реорганизацију. По-
ред Србије, Немачка је једина земља у којој успешно функционише та-
кав систем, док у осталим земљама постоји правно институционални 
механизам процесног раздвајања поступка реорганизације од поступ-
ка банкротства. У системима где је поступак банкротства раздвојен од 
поступка реорганизације, банкротство се спроводи само у стечајном 
поступку, а поступак реорганизације може да се спроводи пре покре-
тања стечајног поступка, а може и у поступку стечаја.

Према нашем закону под банкротством се подразумева намирење 
поверилаца продајом целокупне имовине стечајног дужника. Под реор-
ганизацијом се подразумева намирење поверилаца на начин и под усло-
вима одређеним планом реорганизације. Усвојени план реорганизације 
има снагу извршне исправе и сматра се новим уговором за измирење 
потраживања која су у њему наведена.

У ситуацији када се стечајни поступак окончава банкротством, 
стечајни повериоци су у зависности од свог потраживања сврставају у 
исплатне редове који су предвиђени чл. 35 став 2 Закона о стечајном 
поступку. Закон о стечајном поступку на овај начин одступа од начела 
равноправности стечајних поверилаца сврставајући њихова потражи-
вања у четири исплатна реда. Исплатни редови су хијерархијски по-
ређани, али су унутар истог реда повериоци равноправни без обзира на 
врсту и висину својих потраживања. То значи да се повериоци нижег 
исплатног реда позивају на намирење својих тражбина само ако су по-
вериоци вишег исплатног реда у целости намири своја потраживања. 
Закон познаје четири исплатна реда.
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У први и највиши исплатни ред спадају потраживања трошко-
ва стечајног поступка. У трошкове стечајног поступка спадају издаци 
који су настали од тренутка покретања стечајног поступка до тренутка 
закључења. Ту спадају судске таксе и други процесни трошкови, нпр. 
накнада стечајном управнику, надокнада за комуналне услуге које су 
пружене дужнику током трајања стечајног поступка и слично, и овде 
се у ствари ради о повериоцима стечајне масе а не о стечајним повери-
оцима. Стечајни поверилац је онај поверилац који је имао необезбеђено 
потраживање у тренутку покретања стечајног поступка, односно њего-
во потраживање је настало пре отварања стечаја над дужником, тако 
да законодавац није требао да трошкове стечајног поступка разврста у 
први исплатни ред, већ је једноставно требао да одреди да се прво на-
мирују трошкови стечајног поступка, па да се касније деобна маса дели 
према исплатним редовима. То је уређено код стечаја финансијских ор-
ганизација, према Законом о стечаја и ликвидацији банака и друштва за 
осигурање (Службени гласник, бр. 61/2005) трошкови стечајног поступ-
ка не спадају у исплатне редове него по одбитку ових трошкова врши се 
исплата повериоцима по исплатним редовима.

По природи ствари повериоци трошкова стечајног поступка не 
могу пријавити своја потраживања подношењем пријаве потраживања 
јер се ради о потраживањима која нису ни настала до дана отварања 
стечајног поступка, већ се ради о потраживањима које настају и доспе-
вају у току трајања стечајног поступка.

Одредбом чл. 73 Закона о стечајном поступку је предвиђено да 
се успоставља забрана одређивања и принудног спровођења извршења 
према стечајном дужнику од дана покретања стечајног поступка, али са 
изузетком који се односи на трошкове стечајног поступка. Из наведене 
противречности да се закључити да се трошкови стечајног поступка с 
једне стране сврставају у први исплатни ред, иако повериоци ових пот-
раживања немају својство стечајних повериоца и представљају изузетак 
у погледу могућности принудног извршења ван стечајног поступка, који 
је наведеним чланом предвиђен. Из свега изнетог да се извести закљу-
чак да под хитно треба из закона брисати одредбу да у први исплатни 
ред спадају трошкови стечајног поступка.

Други по рангу исплатни ред обухвата потраживања по основу 
радног односа у стечајном дужнику који овај, као послодавац није ис-
платио али само у прописаним границама. Тако запослени у овом реду 
могу да намирују само своје минималне зараде које дужник није испла-
тио последњу годину дана пре покретања стечајног поступка, а фондо-
вима социјалног осигурања само доприносе за пензијско и инвалидско 
осигурање (а не и здравствено, јер је ово законодавац испустио) који 
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им нису исплаћени последње две године пре покретања стечајног пос-
тупка. Остала потраживања по основу радног односа повериоци могу 
да остварују само као повериоци четвртог исплатног реда (то су зараде 
преко минималних износа или неплаћене зараде пре последње године и 
потраживања из здравственог осигурања).

Трећи по рангу исплатни ред обухвата потраживање државе и ње-
них територијалних јединица (покрајине, града, општине) за порезе и 
остале јавне приходе које је дужник дужан да плаћа, али само ако су 
доспели у последња три месеца пре покретања стечајног поступка. Овај 
исплатни ред је уведен из разлога заштите државних прихода. Четврти 
најнижи исплатни ред обухвата потраживање свих осталих необезбеђе-
них повериоца, а који не спадају у неки од виших исплатних редова.

Поред ова четири исплатна реда законодавац је предвидео и пети 
исплатни ред, који по својој природи није ред стечајних поверилаца, већ 
власника капитала стечајног дужника. Одредбом чл. 124 став 1 Закона 
о стечајном поступку је предвиђено да у случају да у поступку заврш-
не деобе могу у пуном износу намирити потраживање стечајних пове-
рилаца, преостали вишак деобне масе ће се предати акционарима или 
власницима.

Деобна маса која се дели стечајним повериоцима чини новчана 
средстава стечајног дужника на дан покретања стечајног поступка, нов-
чана средства добијена настављањем започетих послова, новчана средс-
тва остварена уновчењем ствари и права стечајног дужника, као и пот-
раживања стечајног дужника наплаћеног у току стечајног поступка.

У пракси се поставило питање како поступати у стечајним пос-
тупцима који се спроводе банкротством ако је продат део имовине и 
добијена новчана средства су довољна да се изврши намирење свих по-
верилаца према исплатним редовима. Да ли и даље уновчавати стечај-
ну масу или пак тај вишак стечајне масе у натури пренети власницима 
капитала стечајног дужника сходно чл. 124 став 1 Закона о стечајном 
поступку.

У вези овог спорног питања постоје две школе. Према првој шко-
ли мишљења, која је у мањини, предлог за решење ове ситуације јесте 
да се закључи стечајни поступак након измирења свих поверилаца, а 
да се непродати део имовине из стечајне масе пренесе власницима ка-
питала, чиме би се створила правна заједница свих власника капитала 
на непродатој имовини стечајног дужника. Власници капитала тако би 
постали сувласници на пренетој имовини покретној или непокретној са 
сувласничким идеалним делом који би био сразмерно једнак идеалном 
делу учешћа у капиталу стечајног дужника.
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Друга школа мишљења, која преовлађује, сматра да нема места 
обустави стечајног поступка у коме је донета одлука о банкротству и 
повериоци намирени у потпуности.5 Одредба о обустави поступка на-
кон доношења одлуке о банкротству не може се примењивати по анало-
гији на поступак са вишком деобне масе, која је законодавац изричито 
прописао у чл. 124 Закона о стечајном поступку. Отуда нема изласка 
стечајног дужника из стечаја, нити се неутрошена средства стечајне 
масе могу подели стечајним повериоцима који су и онако у потпуности 
намирени. Стечајни управник је дужан да преостали вишак деобне масе 
преда акционарима или власницима. Сходно изнетом значи да се цело-
купна имовина стечајног дужника мора продати да би се формирала де-
обна маса, а затим по изради нацрта главне деобе и доношења решења о 
главној деоби у процедури предвиђеним у Закону о стечајном поступку, 
намирити повериоци како своја главна потраживања тако и целокупну 
камату, а потом би се остатак новчаних средстава пренео на осниваче 
односно власнике капитала стечајног дужника у односу који одговара 
њиховим власничким процентима.

VI Компензација потраживања у стечајном поступку

Логички се намеће питање да ли стечајни поверилац може потра-
живање које има према стечајном дужнику да компензира са потражи-
вањем стечајног дужника према њему. Закон о принудном поравнању, 
стечају и ликвидацији који је важио пре примене Закона о стечајном 
поступку је предвиђао обавезну законску компензацију и иста је пред-
стављала последицу покретања поступка стечаја. Међутим, према За-
кону о стечајном поступку нема дилеме да законска обавезна компен-
зација више не постоји у стечајном поступку. Према чл. 105 Закона о 
принудном поравнању, стечају и ликвидацији предвиђена је обавезна 
законска компензација потраживања која се до дана отварања стечајног 
поступка могла пребити између повериоца и стечајног дужника. Према 
чл. 107 Закона о принудном поравнању, стечају и ликвидацији изричито 
је био прописано да се потраживања од дужника која су настала пре 
дана отварања стечајног поступка не могу пребити са потраживањем 
стечајне масе које је настало после дана отварања стечајног поступка.

Закон о стечајном поступку из 2005. године ово питање није 
уопште регулисао, па су различита мишљења у погледу могућности 
компензације по изјави странака на основу одредаба чл. 337 Закона о 
облигационим односима, као и судске компензације по евентуално ис-

5 Овакав став је прихваћен и од стране Вишег трговинског суда и усвојено на седни-
ци одељења за привредне спорове овог суда, а објављено у Билтену судске праксе 
Трговинског суда бр. 3/2007. 
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такнутом компензационом приговору или поднетој компензационој 
противтужби у парницама.

Како компензација предвиђа могућност пребоја истородних 
међусобних и доспелих потраживања, то је очигледно да потраживања 
по свом предмету и карактеристикама морају бити идентична да би се 
могло дозволити њихово гашење компензацијом. Потраживања стечај-
ног повериоца у односу на стечајног дужника међутим нису по свом 
квалитету и карактеристикама идентична са потраживањима стечајног 
дужника од тог повериоца, односно са повериочевим дуговањима. Пот-
раживања стечајног повериоца доспевају одмах по покретању поступка 
стечаја по самом закону без обзира на доспелост која би уследила из 
саме облигације. Дуговања повериоца, међутим, не доспевају аутомат-
ски покретањем поступка стечаја већ према условима из саме облига-
ције.

Разлика је такође у томе што је потраживање стечајног дужника 
према свом повериоцу наплативо по доспелости, док потраживање сте-
чајног повериоца према стечајном дужнику није наплативо већ се исто 
може утврдити, а наплата ће се извршити у оном проценту који буде 
омогућавала висина деобне масе, према нацрту главне деобе. У судс-
ком поступку би се по компензационом приговору или противтужби 
потраживања могла само утврдити што је у складу са чињеницом да се 
у поступку против стечајног дужника могу само утврђивати потражи-
вања, а не и обавезивати стечајни дужник за исплату истих. До пребоја 
тако утврђених потраживања такође би могло доћи тек када у главној 
деоби буде утврђено у ком износу се поверилац може наплатити од сте-
чајног дужника и само за тако ограничени износ. Пребој извршен пре 
главне деобе и у износу који је већи од износа којим се тај поверилац 
према нацрту главне деобе могао наплатити довео би до погодовања тог 
повериоца у односу на друге повериоце истог исплатног реда и виших 
исплатних редова, јер би економски ефекат био једнак наплаћивању у 
висини пребојем угашеног дуговања. Тиме би поверилац који је истов-
ремено и дужник био погодован у односу на друге повериоце који нису 
истовремено и дужници стечајног дужника, а зато нема законског осно-
ва, тако да нема компензације потраживања између стечајног дужника 
и стечајног повериоца.6

VII Закључак

Стечајни поверилац је лице које на дан покретања стечајног пос-
тупка има необезбеђено потраживање према дужнику. Његов процес-

6 Овакав је став заузет у образложењу одлуке ВТС Пж 4174/08 од 19.02.2009. год.



СТЕЧАЈ И ПРИВАТИЗАЦИЈА Право и привреда

464

ноправни положај у важећем Закону о стечајном поступку није довољно 
прецизан и јасно одређен. Прво, ова врста поверилаца није разграниче-
на од поверилаца трошкова стечајног поступка. Друго, није прецизно 
одређен рок до када стечајни поверилац може да пријави потраживање 
у стечајном поступку. Треће, није јасно да ли стечајни поверилац има 
право на камату на своје потраживање од дана покретања стечајног 
поступка и коју врсту камате (уговорену или законску). Четврто, када 
је потраживање у страној валути по ком курсу ће се овај поверилац на-
платити имајући у виду нестабилност курса домаће валуте. Пето, није 
уопште законом регулисана могућност компензације потраживања по-
вериоца са потраживањем стечајног дужника према њему. Пракса и те-
орија су покушале да дају одговоре на ова и слична спорна питања која 
у закону нису прецизно регулисана, а што је обрађено у овом реферату. 
Међутим, имајући у виду да се Закон о стечајном поступку примењује 
четири године и да, како код овог правног института, а и код других 
института има доста недоречености и непрецизности, исти изискује да 
се донесе нови закон о стечају како би процесно правни положај стечај-
них поверилаца у односу на стечајног дужника био јасније и прецизније 
регулисан.

Jovan JOVANOVIĆ
Advisor of the High Commercial Court

BANKRUPTCY CREDITORS
(PROCEDURAL POSITION IN BANKRUPTCY 

PROCEDURE)

Summary

Bankruptcy creditor is the person who has unsecured claim against 
debtor as the day of bankruptcy procedure is commencing. According to Law on 
Bankruptcy Procedure, his procedural position is not enough precisely and clearly 
stipulated. Firstly, this kind of creditor is not distinguished from the creditor of 
bankruptcy estate. Secondly, the term to which creditor of bankruptcy is able 
to apply the claim in bankruptcy procedure, is not precisely regulated. Th irdly, 
it is not clear whether the creditor in bankruptcy has the right for the interest 
upon his claim from the date of bankruptcy procedure commencing and which 
kind of interest (by agreement or by law). Fourthly, when the claim in foreign 
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currency is in question, upon which foreign exchange rate shall this creditor 
charge his claim, having in mind the turbulence of exchange rate of domestic 
currency? Fift hly, the possibility of compensation between the creditor and 
debtor of bankruptcy claims is not regulated by Law, at all. Th e practice and 
the theory have tried to answer this and similar disputable questions, which are 
not precisely stipulated by Law and which are discussed in this work. However, 
having in mind that Law on Bankruptcy Procedure has been applying for four 
years and due to the fact that upon this legal institute and upon other institutes 
there are many not enough stipulated and non-precise regulations, the same 
implies bringing the new Law on Bankruptcy in order to more clear and precise 
regulate the procedure state of creditor of bankruptcy in comparison with debtor 
of bankruptcy.

Key words: bankruptcy creditor, claim, bankruptcy proceeding.
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ФИНАНСИЈСКО ТРЖИШТЕ

др Бранко ВАСИЉЕВИЋ
професор Факултета политичких наука Универзитета у Београду

Миона ДЕЛИЋ
дипломирани правник

РЕГУЛАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ТРЖИШТА

Резиме

Текућа економска криза нагласила је значај регулације финансијс-
ког тржишта. Главни аргументи државне регулације тржишта је при-
суство тржишних дисторзија, изражених кроз екстерне ефекте, им-
перфектне информације и одсуство тржишта. Регулација је изражена 
као систем циљева, процедура и правила, као и институција и њихове 
одговорности. До сада су креирана три модела регулације – институци-
онални, јединствени и функционални. Регулаторни модел на финансијс-
ком тржишту Србије је институционални, са уграђеним обележјима 
функционалног и јединственог модела.

Кључне речи: финансијско тржиште, регулација, тржишне дисторзије, 
регулаторни модели, финансијско тржиште Србије.

Савремена финансијска криза, у којој се свакодневно топи акуму-
лисана финансијска актива, односно богатство инвеститора (процењује 
се да ће пад вредности финансијске активе достићи износ од преко 50 
хиљада милијарди долара, што је једнако годишњем бруто производу 
у свету – Financial Times, 9.2.2009), а расте неизвесност у очекивањима 
од будућности, отворила је дискусије око неопходности, мере и начина 
државне регулативе финансијског тржишта.
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Савремене дискусије оживљавају једну од трајних контроверзи 
– о регулаторној улози државе и њеном односу према тржишту, али 
истичу и посебности везане за регулаторну делатност на финансијском 
тржишту. Ово тржиште је нарочито значајно, јер се на њему врши ало-
кација својинских права – већ то је довољан разлог за интерес државе да 
га уређује, у склопу своје основне функције обезбеђења својине и пош-
товања уговорних односа. Оно врши и алокацију ресурса, обезбеђујући 
економски развој али и алокацију ризика, јер улагања чији су производ 
хартије од вредности или финансијски инструменти, доносе принос у 
будућности која је неизвесна. Најзад, ако финансијско тржиште дефи-
нишемо и као економски простор у коме различите институције (банке, 
берзе, берзански посредници, осигуравајуће компаније, инвестициони 
фондови, пензијски фондови и др.) нуде финансијске инструменте и 
финансијске услуге, отварамо ново поље регулаторних мотива државе, 
који се испољавају кроз регулисање пословања, заштиту потрошача и 
интегритета тржишта.

I Основи регулације финансијског тржишта

Теоријски модел функционисања финансијског тржишта полази 
од претпоставке да оно, као и тржиште уопште, оптимално остварује 
своје алокативне функције уколико је на њему омогућено деловање сло-
бодне (перфектне) конкуренције. Ако су испуњени предуслови слобод-
не конкуренције, финансијско тржиште је ефикасно, а ресурси се ус-
меравају ка корисницима који их највише вреднују (уз дати ризик). У 
таквим условима, држава не би имала потребе да регулише финансијско 
тржиште, пошто је оно у стању тзв. Паретовог оптимума, односно при-
ватни интереси економских трансактора поклапају се са друштвеним 
интересом.

Финансијско тржиште, међутим, није перфектно; на њему пос-
тоје бројне дисторзије, које узрокују да се индивидуални и друштвени 
трошкови и користи трансакција не поклапају. Стога, оно не може ни 
бити ефикасно, а на тај начин смањен је његов потенцијални допринос 
економском развитку. Теорија сматра да су тржишне дистозије јаче на 
финансијском тржишту него на другим тржиштима и да су, може се 
рећи, укорењене, јер један од услова деловања слободне конкуренције, 
располагање потпуним информацијама, није остварен. Због тешкоћа у 
прикупљању информација и њихових високих трошкова, имперфект-
ност информација је једно од основних обележја финансијског тржиш-
та. „Стога, финансијска тржишта – чија је суштинска функција да 
прикупљају и прерађују информације – не само да ће се разликовати од 
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конвенционалног тржишта робе и услуга, него ће се и разликовати на 
начин који сугерише да ће тржишна дисторзија бити посебно ендемска 
на финансијским тржиштима“ (J. E. Stiglitz, 1993, стр. 4).

Основне дисторзије на финансијском тржишту, које се најчешће 
истичу као основ државне регулације јесу: екстерни ефекти, асиметрич-
ност информација и непотпуно тржиште.

Екстерни ефекти на финансијском тржишту постоје када друшт-
вени трошкови несолвентности финансијске институције превазилазе 
приватне трошкове власника и носилаца посебних интереса у њој; пош-
то финансијска институција не мора водити рачуна у свом пословању 
о укупним трошковима, она је стимулисана да се ризично понаша, што 
у крајњој линији и доводи до несолвентности и стечаја. Несолвентност 
може да изазове активирање тзв. системског ризика, односно масовно 
повлачење депозита и из солвентних финансијских институција, што 
има за последицу губљење општег поверења у финансијске институ-
ције и слома појединих сегмената тржишта или тржишта у целини. Ове 
појаве су нарочито карактеристичне у случају несолвентности великих 
банака, али системску опасност може носити и несолвентност других 
финансијских институција, посебно крупних институционалних инвес-
титора, који у случају неликвидности или несолвентности распродају 
финансијску активу („гашење пожара“). То изазива слом цена на тр-
жишту, блокаду механизама обрачуна и салдирања и потребу интервен-
ције централних монетарних институција (нпр. криза берзанског и де-
риватног тржишта 1987. године, санација инвестиционог фонда LTCM, 
1998. године, и др).

Да би спречила хазардерско понашање, држава има на распола-
гању механизам осигурања банкарских депозита и компензационих 
фондова инвеститорима у хартије од вредности, као и коришћење меха-
низама централне банке као кредитора банака у крајњој инстанци (ову 
функцију амерички FED проширио је у савременој финансијској кризи 
и на област осигурања, одобравајући кредит за ликвидност осигура-
вајућој компанији AIG). Државна интервенција може бити и индивиду-
ализована, усмерена на спречавање стечаја једне или неколико великих 
банака (доктрина too-big-to-fail), као што је то био случај са санацијом 
великих банака у САД током 2008. године.

Асиметричност информација проистиче из различитог положаја 
инвеститора и емитента финансијске активе: емитент, који има улогу 
зајмопримца, увек ће имати информације о свом пословању, које неће 
бити вољан да дели са инвеститором. Пошто су уговори везани за фи-
нансијске услуге дугорочни, околности које је инвеститор имао у виду 
приликом улагања могу се променити и на тај начин угрозити његов 
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очекивани принос. „Потрошач не може направити информационо-за-
сновану процену и на тај начин извршити ефективан избор на тржиш-
ту ако нема све релевантне информације, како би донео одлуку о погод-
ности за улагање или о квалитету финансијског производа или уговора“ 
(D. Llewellyn, 1999, стр. 23). У овом случају, држава регулише тржиште 
наметањем обавезе емитентима и финансијским институцијама да обе-
лодањују информације о пословању, које инвеститори могу користити 
у доношењу својих инвестиционих одлука. Држава може и сама, ко-
ристећи механизам супервизије финансијских институција, публикова-
ти информације о њиховом финансијском стању, односно генерисати 
информације које смањују информативну асиметрију. Интересантно 
решење пружа регулатива Новог Зеланда: директори су дужни да регу-
латорни орган извештавају о свим важним негативним информацијама 
с којима се банка суочава; на тај начин, отклања се асиметричност ин-
формација која постоји и између управљача и регулаторних органа.

Асиметричност информација држава отклања и доношењем по-
себних прописа о спречавању коришћења инсајдерских информација на 
финансијском тржишту, као и прописа који спречавају тржишне зло-
употребе и манипулације, којима се утиче на формирање цена финан-
сијских инструмената коришћењем доминантних тржишних позиција. 
Ове злоупотребе руше интегритет тржишта, односно онемогућавају ин-
формативну функцију цена – ако цена није формирана под слободним 
дејством понуде и тражње, она не може бити индикатор ефикасног ус-
меравања ресурса.

Непотпуно тржиште постоји онда, када учесници немају довољ-
но интереса за креирање одређених финансијских инструмената, који 
олакшавају алокативну функцију тржишта и стога би могли да произ-
веду позитивне екстерне ефекте. Државна интервенција испуњава ову 
празнину, на пример, емисијом дугорочних државних обвезница које, 
поред прикупљања средстава, имају и функцију успостављања дуго-
рочне криве приноса на финансијском тржишту, и на тај начин ства-
рањем информационог оријентира за приватне емисије дугорочних фи-
нансијских инструмената.

Ефекти дисторзија на финансијском тржишту могу се отклонити 
на два начина: споразумом учесника или државном интервенцијом. Хи-
потеза споразумног отклањања дисторзија, коју је сугерисао нобеловац 
Р. Коуз, подразумева да сами тржишни учесници могу најбоље да одлу-
че о узајамним интересима и тако побољшају алокацију ресурса, ако су 
њихова својинска права јасно дефинисана. Међутим, и у овом случају 
отвара се простор за државну интервенцију, онда када је наметање уго-
ворног решења учесника скупо, када не постоје могућности кажњавања 
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уговорне стране која не поштује уговор, као и када је поновно угова-
рање отежано чињеницом да је једна уговорна страна дифузна, тако да 
се не може координирати њена акција (нпр. акционари једне крупне 
компаније – L. Zingales, 2004, стр. 2–3).

Теоријски правци, који заговарају државну интервенцију сматрају 
да је она нужна, бар из разлога отклањања дисторзија на финансијском 
тржишту; она је корисна, јер доприноси не само бољем функционисању 
овог тржишта, него и побољшава опште економске перформансе. Поред 
овог аргумента, истичу се и други разлози за регулисање финансијског 
тржишта, као што су: одржавање поверења потрошача у финансијс-
ке институције, потреба мониторинга финансијских институција због 
присуства проблема корпоративног управљања, корекција зеленашког 
понашања на тржишту, спречавање монопола, социјални интереси и 
др.

Најзад, као посебна група аргумената у прилог државне интервен-
ције на финансијском тржишту, истиче се захтев потрошача за регула-
цијом. Овај теоријски правац, чији је зачетник нобеловац G. J. Stigler, 
сматра да држава тешко може да оцени јавни интерес који захтева ре-
гулисање тржишта, а и сама је подложна регулаторним дисторзијама. 
Стога, она се ослања на захтев тржишних учесника, који најбоље знају 
који су облици регулације у њиховом интересу, и регулише тржиште 
полазећи од њиховог захтева за регулацијом; најчешће је то заштита од 
уласка на тржиште нових конкурената (G. J. Stigler, 1971).

Насупрот изнетим аргументима, постоје и они који истичу да је 
тржишно решавање финансијских проблема пожељније од државног. 
Поједини аутори сматрају да нема никаквих специфичности на фи-
нансијском тржишту које би оправдале државну регулативу изразитије 
него на другим тржиштима или је не захтевају уопште („Зашто би банке 
биле регулисаније од других облика бизниса? У сваком случају, за разлику 
од ресторана, медицине и проституције, банкари не утичу на опште 
здравље, нити више погађају јавна морална осећања. И, за разлику од ау-
томобила, несолидан кредит не може вас стварно убити“ – G. J. Benston, 
2003, стр. 3). Тржиште се може сопственим снагама изборити са дистор-
зијама, пошто бројност финансијских субјеката омогућава да депонен-
ти или инвеститори несолвентне институције замене другима, тако да 
једини губитак у случају стечаја сносе акционари, као што је случај у 
другим областима. Пошто је акцијски капитал средство за апсорпцију 
губитака, једини могући интерес регулаторних институција је да пропи-
шу његов минимални обим у складу са ризицима који се преузимају (у 
банкарској области, то је принцип регулације усвојен у Базелским спо-
разумима о адекватности капитала) и да периодично контролишу фи-



5–8/2009. Бранко Васиљевић, Миона Делић (стр. 466–477)

471

нансијске институције да ли испуњавају услове адекватности капитала. 
Не стоји и потреба заштите потрошача финансијских услуга, јер су они 
у другим областима изложени већем ризику, а те области нису регулиса-
не. Довољна заштита потрошача је могућност обраћања суду; само ако 
је судска заштита скупа или недоступна, могуће је оправдати неки сте-
пен регулације. Стога, регулација тржишта не доноси велике користи, а 
намеће трошкове, од којих је најважнији трошак ограничавање конку-
ренције, које онемогућава потрошаче да стекну квалитетне финансијске 
услуге по конкурентним ценама.

Модерна регулација финансијског тржишта започела је у пост-
кризном периоду 30-их година прошлог века у САД, са доношењем низа 
закона који су регулисали емисију и трговину хартијама од вредности, 
као и сигурност и поузданост банкарског система. Од средине 80-их го-
дина, са продором либералних идеја у економији, наступа период де-
регулације финансијског тржишта, који је нашао теоријско утемељење 
у потреби да тржишни инструменти, процедуре и институције које су 
производ модерног технолошког и комуникационаог развоја, буду ос-
лобођени регулаторних ограничења, како би се побољшала алокативна 
способност финансијског тржишта. Резултат је био да неки од тржиш-
них учесника подлеже врло лабавој регулативи и контроли (нпр. фондо-
ви заштите од ризика), а негде је и држава свесно смањила регулаторне 
захтеве, како би решавала социјална и друга питања (нпр. дерегулација 
тржишта стамбених кредита у САД, 1999. године). Ови облици дерегу-
лације постали су један од генератора савремене финансијске кризе.

II Регулаторна структура финансијског тржишта

Државна интервенција, као начин решавања проблема тржишних 
дисторзија, требало би да има ограничену улогу; да прерасподелом ре-
сурса омогући нормално деловање тржишта. Комбинована са другим 
теоријским оправдањима, она је, међутим, постала трајан оквир пона-
шања учесника на финансијском тржишту. Аргументи регулације пре-
воде сe у пракси у циљеве, које држава жели да оствари у регулаторном 
процесу. Сваки законски акт, којим се уређују питања организације и 
функционисања финансијског тржишта, садржи циљеве државне регу-
лативе. Циљеви регулативе, који се могу односити на целину финансијс-
ког тржишта, су: одржавање системске стабилности, очување интегри-
тета тржишта и заштита потрошача.

Постављајући наведене циљеве, држава делује на финансијско 
тржиште прописујући општи оквир функционисања финансијског тр-
жишта, укључујући и забрану одређених понашања, која могу угрози-
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ти интегритет тржишта (забрана тржишних манипулација, коришћења 
инсајдерских информација, санкционисање тзв. оперативних ризика 
– превара, злоупотреба, крађа и др). Она одређује услове за оснивање 
финансијских институција, укључујући и претпоставке које оснива-
чи морају да испуне („fi t and proper“), као и услове пословања. Држа-
ва обавља надзор сигурности и поузданости пословања („safety and 
soundness“) – пруденциону контролу, као и контролу начина пословања 
финансијских институција у односу на клијенте. Регулација се обавља 
и посредством креирања инфраструктурних институција, као што су 
шеме осигурања депозита или компензационе шеме, оснивањем берзи, 
централних регистара, итд. Најзад, и друге области државне регулативе, 
ко што су порески систем и рачуноводствени систем, могу имати дејс-
тво на финансијско тржиште.

Поред својства учесника на тржишту (нпр. емитент краткорочних 
и/или дугорочних обвезница), држава може и директно утицати на тр-
жиште користећи своју економску власт (нпр. субвенционисањем кре-
дита), али на тај начин ће само повећавати тржишне дисторзије, које 
таквом интервенцијом намерава да отклони.

Део одговорности за нормално функционисање тржишта, држа-
ва пребацује на саморегулаторне институције (берзе, удружења берзан-
ских посредника, клириншке и депо институције, националне регист-
ре хартија од вредности и др.), које снабдева јавним овлашћењима за 
уређивање одређених правила понашања својих чланова, укључујући и 
могућност изрицања санкција (престанак чланства).

Регулаторна структура финансијских тржишта може се предста-
вити следећом схемом:

ЦИЉЕВИ РЕГУЛАЦИЈЕ:
– Одржавање системске стабилности
– Очување интегритета тржишта
– Заштита потрошача

↓

ТИПОВИ РЕГУЛАЦИЈЕ:
– Системска регулатива
– Пруденциона регулатива
– Регулатива пословања
– Саморегулација
– Корпоративна контрола

↓
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СРЕДСТВА РЕГУЛАЦИЈЕ:
– Закони и подзаконска акта
– Правила
– Надзор и контрола
– Кодекси понашања
– Подстицаји

↓

ИНСТИТУЦИЈЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
– Институционална регулација
– Јединствена регулација
– Функционална регулација

↓

ОДГОВОРНОСТ
– Законодавна власт
– Извршна власт – влада
– Министарство финансија

III Модели националне регулације финансијског тржишта

Националне регулације финансијског тржишта разликују се уг-
лавном по типу регулаторних институција. Ове разлике условљене су 
степеном развитка тржишта и историјским наслеђем. Данас се могу 
уочити најмање три модела националне регулације.

Институционална регулација односи се на различите сегменте 
финансијског тржишта, као посебне области регулације: банкарски сис-
тем, финансијске посреднике и инвеститоре и осигурање. Сваки од ових 
сегмената регулише и надзире посебна институција: централна банка, 
комисија за хартије од вредности и министарство финансија. Регулати-
ва се односи на све циљеве и све аспекте активности у датом сегмен-
ту тржишта и спроводи се кроз контролу уласка и изласка са тржишта 
као и надзор над пословањем финансијских институција које послују на 
њему. Овај модел има као предност специјализацију регулаторних над-
лежности, а његов основни недостатак је неприлагођеност тенденцијама 
концентрације пословања и креирању крупних универзалних финан-
сијских институција. Оне могу користити постојање специјализованих 
регулатора да остваре регулаторну арбитражу, тако да ризике из њихо-
вих различитих активности не контролише одговарајућа институција. 
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Пример овог типа је регулација финансијског тржишта у САД, на коме 
две институције регулишу емисију и промет хартија од вредности (SEC 
и CFTC), четири банкарство, а осигурање је у надлежности федерал-
них држава. Међутим, америчка регулатива ће несумњиво еволуирати 
ка другим моделима, јер је у току реформа регулаторних институција. 
Оправдање за реформу тражи се у неадекватности овог модела да од-
говори изазовима развоја технологије и финансијских иновација, као и 
растућој интернационализацији тржишта.

Јединствена регулација је новији модел регулативе. У овом моде-
лу, целину финансијског тржишта и све финансијске посреднике, неза-
висно у ком сегменту тржишта послују, контролише једна институција. 
Јединствена регулација оправдава се јединственим ризиком с којим се 
инвеститор суочава на финансијском тржишту, без обзира у које инс-
трументе је извршио улагање, као и карактером модерних финансијских 
институција. Под утицајем технолошке и комуникационе револуције и 
тежње за профитом, ове институције данас имају углавном конгломе-
ратски облик организације – обављају послове банкарства, инвести-
рања и осигурања. Јединствена регулација остварује значајне уштеде у 
трошковима регулације и има потпунији преглед свих тржишних ри-
зика; њена слабост је релативно сложенија контрола од стране пред-
ставничких органа, као и могућност бирократских злоупотреба (Briault, 
1999). Овај тип регулације први пут је уведен у скандинавским земљама 
(1988–1991), а његов најизразитији носилац је Управа за финансијске ус-
луге (FSA) у Великој Британији, основана 1998. године.

Модел функционалне регулације изражен је кроз регулативу усме-
рену посебно на системску заштиту, а посебно на заштиту потрошача, 
односно једна регулаторна институција врши пруденциону контролу, а 
друга контролу обављања послова са клијентима. Овај модел присутан 
је у Аустралији од 1998. године („Twin Peaks“). Могућ је и модел у коме 
има више циљева регулације, са одговарајућим институцијама. Пред-
ност овог модела је јасно разграничење надлежности регулатора, а сла-
бост је недовољна могућност супервизије конгломератских финансијс-
ких институција.

Нема идеалног модела регулације, зато што се „финансијско тр-
жиште развија различито у различитим земљама“ (Goodhart, 1988, стр. 
181). Оно с чиме се суочава сваки модел, то је независност регулаторних 
органа од политичких и економских интереса, као и њихова одговорност. 
С друге стране, основни проблем сваког модела је одржавање стабил-
ности финансијског тржишта, односно опште поверење становништва 
у сигурност улагања, јер је она резултанта не само тржишних процеса и 
регулације финансијског тржишта, него и других утицаја – монетарне и 
фискалне политике, као и утицаја интернационалног тржишта.
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Садашња финансијска криза открила је потребу за међународном 
регулативом. До сада, основни облик хармонизације националних за-
конодавстава био је формирање стандарда пословања у банкарској об-
ласти (Базелски комитет за банкарску супервизију) и области емисије и 
промета хартија од вредности (Међународна организација комисија за 
хартије од вредности – IOSCO); такође, на националне структуре фи-
нансијских тржишта утицала је и делатност Светске трговинске органи-
зације у области либерализације трговине услугама, укључив и финан-
сијске. У предложеним реформама светске финансијске архитектуре, 
предвиђа се посебно међународно регулисање крупних банака, фондова 
заштите од ризика и рејтинг агенција.

IV Регулаторни модел финасијског тржишта Србије

Регулаторни модел финансијског тржишта Србије уобличен је ни-
зом закона који регулишу оснивање и пословање финансијских инсти-
туција, као и другим законима који утичу на структуру финансијског 
тржишта.

Циљеви регулисања експлицитно су наведени у неким законима 
(нпр. обавеза Народне банке Србије да чува стабилност финансијског 
система; регулатива тржишта осигурања у циљу заштите потрошача), а 
законске норме садрже низ решења која се односе на поједине циљеве 
регулације.

Одржавање системске стабилности на банкарском тржишту 
може се извести из норме која даје дискреционо право НБС да у пре-
дузимању мера према банкама води рачуна о значају банке у финан-
сијском систему, као и из норме која даје право Комисији за хартије од 
вредности да може наложити обуставу трговине у случају већих поре-
мећаја на тржишту. Посебним законом је регулисано осигурање депо-
зита у банкама, али не постоји закон о заштити улагања инвеститора у 
хартије од вредности.

Заштита потрошача, односно инвеститора садржана је у норма-
ма које регулишу обелодањивање информација, право Комисије за ХОВ 
на поношење деривативне тужбе ради заштите инвеститора, поступак 
медијације пред НБС давалаца и корисника услуга банака и осигура-
вајућих друштава, спречавање злоупотребе привилегованих информа-
ција, права инвеститора у односу на брокерско-дилерска друштва и др.

Заштита интегритета тржишта регулисана је нормама које 
штите конкурентност банкарског система и забрану манипулација на 
тржишу хартија од вредности.



ФИНАНСИЈСКО ТРЖИШТЕ Право и привреда

476

Сигурност и поузданост пословања финансијских институција ос-
тварује се путем регулаторних норми које се односе на правила уласка и 
изласка у област финансијског пословања, као и пруденциону контролу 
(у домаћој терминологији, користи се израз: бонитет, али без објашњења 
појма) банака, осигуравајућих друштава, друштава за управљање, бро-
керско-дилерских друштава и других институција.

Регулаторни модел, који се може извести из законских одредаба 
о надлежностима регулаторних органа, је хибридан. У основи, то је мо-
дел институционалне регулације, са елементима јединствене регулације. 
Народна банка Србије „издаје и одузима дозволе за рад, врши контролу 
бонитета и законитости пословања“ и доноси прописе којима се регу-
лишу делатности банака, осигурања и добровољних пензијских фон-
дова, а Комисија за хартије од вредности регулише емисију и промет 
хартија од вредности и послове инвестирања (инвестиционе фондове, 
преузимање). Регулаторни модел, међутим, садржи и низ елемената мо-
дела функционалне регулације. Тако, Народна банка Србије врши кон-
тролу пословања Централног регистра, у делу који се односи на платни 
промет; кастоди банке, у делу који се односи на извештавање; тржиште 
новца, мада то није изричито назначено. Комисија за хартије од вред-
ности, с друге стране, регулише банке у обављању брокерско-дилерских 
послова, као и у обављању послова кастоди банке.

У модел су уграђени и елементи саморегулације кроз право органи-
затора тржишта (берзе) и Централног регистра ХОВ да прописује прави-
ла понашања својих чланова и санкције за непоштовање тих правила.

Највећи део регулаторних процедура на финансијском тржишту 
садржан је у законским текстовима, тако да је дискрециона надлежност 
регулаторних органа смењена али није укинута. Ове процедуре су у ве-
ликој мери компатибилне са решењима усвојеним у Европској унији, 
али се може очекивати да ће у даљим активностима на прихватању 
acquis communautaire, као и у активностима на прихватању споразума о 
услугама, ради реализације чланства у Светској трговинској организа-
цији, регулаторна структура финансијског тржишта Србије бити даље 
прилагођавана.
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FINANCIAL MARKETS REGULATION

Summary

Current fi nancial crisis enhanced the importance of the fi nancial markets 
regulation. Th e main arguments for the governmental regulation of the market 
are market failures expressed as externalities, imperfect information and missing 
markets. Regulation is expressed as a system of objectives, procedures and rules 
as well as regulatory institutions and its accountability. So far, three regulatory 
models are created – institutional, single regulator and functional models. Th e 
regulatory model of the Serbian fi nancial markets is an institutional one, but 
the characteristics of functional and single regulator models are also present.

Key words: fi nancial markets, regulation, market failures, regulatory 
models, Serbian fi nancial markets.
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др Небојша ЈОВАНОВИЋ
професор Правног факултета Универзитета у Београду

ГДЕ СЕ „ДЕНУ“ САНКЦИЈА ЗА ТРГОВИНУ
УПУЋЕНОГ?*

Резиме

Овим прилогом се указује на смушено санкционисање трговине 
упућеног (insider trading) у српском правном систему. Законом о тржиш-
ту хартија од вредности Србије из 2006. године забрањено је лицима 
упућеним у поверљиве податке у јавној трговини вредносницама да ко-
ристе те податке у пословању вредносницама док са њима не буду упоз-
нати и остали учесници јавне трговине. У упоредном праву је упућено 
лице (insider), које повреди забрану коришћења поверљивих података у 
пословању вредносницама, оштро санкционисано на три начина: 1) каз-
неноправно, 2) управноправно и 3) имовинскоправно. Законом о тржиш-
ту хартија, међутим, није изричито уређена санкција за повреду те за-
бране, те се јавља питање које последице повредилац може да претрпи. 
Прилогом се разматра упоредноправно санкционисање трговине упуће-
ног и покушава да испуни празнина у домаћем праву.

Кључне речи: трговина упућеног, упућени, insider trading, санкција.

* Реферат се објављује у оквиру пројекта „Развој правног система Србије и хармони-
зација с правом ЕУ (правни, економски, политички и социолошки аспекти)“ Прав-
ног факултета Универзитета у Београду (нап. аут.).



5–8/2009. Небојша Јовановић (стр. 478–501)

479

I Увод

Трговина упућеног је радња лица (упућени, упућено лице) упоз-
натог са необјављеним податком о издаваоцу или његовим вредносни-
цама (поверљив или повлашћени податак), којом купује или продаје 
вредноснице у јавној трговини искоришћавањем податка пре његовог 
објављивања у намери да стекне добит или избегне губитак након њего-
вог објављивања. То је, у ствари, радња којом упућени злоупотребљава 
своје знање податка који би вероватно утицао на промену текуће цене 
вредносница, на које се односи, да су и остали учесници јавне трговине 
са њим упознати (да је објављен) у часу њеног преузимања, јер би се и 
они на исти начин понашали на тржишту. Ради се о злоупотреби, јер 
упућени користи своје „повлашћено знање“ у сврху за коју му није дат 
приступ поверљивим подацима. Због тога је трговина упућеног у Ср-
бији познатија под називом „злоупотреба повлашћених (поверљивих) 
информација“ или под енглеским изразом „insider trading (dealing)“, док 
се упућени најчешће зове „инсајдер“ (енгл. и нем. insider, фр. inicie).1 
Пошто се ради о злоупотреби која може озбиљно да поремети јавну 
трговину вредносницама, већина националних права оштро је санкци-
онише. У српском праву је, међутим, у санкционисању трговине упуће-
ног учињена „мудролија“, која се састоји у доследној забрани трговине 
упућеног, али без изричите санкције за њену повреду! Пошто се ради о 
правој „посластици“ за правне мислиоце (тзв. „безубом“ правном пра-
вилу), ваља да се поближе размотри суштина правила, његови узроци 
и могуће последице. Како је трговина упућеног уређена и правом ЕУ, 
треба да се размотри и усклађеност српског права са правом ЕУ у овом 
питању, да би се избегле могуће примедбе ове међународне организа-
ције у процесу придруживања Србије.

II Примери

Могућности злоупотреба упућеног у јавној трговини вредносница-
ма су бројне толико колико има могућих повлашћених података и начи-
на за њихово коришћење. Најчешћи пример стицања добити у трговини 

1 Милан Павић, „Злоупотреба информација приликом купопродаја акција (Insider 
trading)“, Правни живот, бр. 9–10/1994, стр. 1121; Зоран Арсић, „Insider trading“, 
Право и привреда, бр. 1–2/96, стр. 37; Сања Граић-Степановић, „Забрана злоупотребе 
поверљивих информација – Insider dealing“, Право и привреда, бр. 5–8/2000, стр. 496; 
Соња Бунчић, „Појам привилеговане информације у европском и српском праву“, 
Право и привреда, бр. 9–12/2007, стр. 51; Соња Бунчић, „Субјекти insider dealing-a 
и њихова одговорност у праву Републике Србије“, Право и привреда, бр. 1–4/2008, 
стр. 61; Мирко Васиљевић, „Привилеговане информације и њихова злоупотреба“, 
у: М. Васиљевић, Б. Васиљевић, Д. Малинић (уредници), Финансијска тржишта, 
Београд, 2008, стр. 450.
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упућеног је случај кад директор преузимаоца или циљног друштва, који 
је укључен у преговоре о преузимању, знајући да ће порасти курс акција 
циљног друштва након објављивања понуде за преузимање, купи акције 
циљног друштва по текућем (нижем). Кад курс порасте по објављивању 
понуде, директор купљене акције препрода остварујући зараду на раз-
лици у цени. Упућени може да стекне добит и коришћењем било ког 
другог ценовно значајног податка са којим нису упознати остали учес-
ници јавног тржишта вредносница (нпр. скора исплата ванредне диви-
денде, ново налазиште руде). Податак не мора да је проглашен послов-
ном тајном, нити да је поверљив у смислу да се његовим саопштавањем 
непозваном лицу наноси или може нанети штета издаваоцу. Довољно је 
да са њим нису широко упознати учесници јавног тржишта вредносни-
ца и да је ценовно значајан, што значи да упознавање учесника тржишта 
са њим може да изазове промену текуће цене вредносница на које се 
односи. Пример избегавања губитка је случај кад рачуновођа, при изра-
ди годишњег обрачуна компаније, схвати да компанији прети пропаст 
(банкрот), те прода своје акције у њој пре усвајања и објављивања за-
вршног рачуна по цени изнад оне на коју курс спадне након обзнањи-
вања обрачуна на тржишту. Поред лошег годишњег биланса издаваоца 
и остали неповољни подаци могу да буду ценовно значајни, што их увр-
штава у поверљиве до објављивања (нпр. вест о оставци способног ди-
ректора, смрт кључног акционара, квар у фабрици издаваоца, пропаст 
издаваочевог великог дужника).

III Правни извори

Србија је уредила трговину упућеног путем три прописа 2006. годи-
не: 1) Закон о тржишту хартија од вредности и других финансијских инс-
трумената (даље: Закон о тржишту вредносница),2 2) Закон о преузимању 
акционарских друштава3 и 3) Правилник о продаји хартија од вредности 
на које се односе привилеговане информације, који је донела Комисија за 
хартије од вредности 2006. године (даље: Правилник Комисије).4

У Европској унији (даље: ЕУ) трговина упућеног је уређена путем 
три упутства (директиве): 1) Упутство 2003/6 ЕЗ о трговини упућеног 
и тржишним сплеткама (злоупотреби тржишта) из 2003. год. (даље: 
Упутство о злоупотреби тржишта),5 2) Упутство 2003/124 ЕЗ о примени 

2 Сл. гласник РС, бр. 47/2006 (даље у фуснотама: ЗТХВ).
3 Сл. гласник РС, бр. 46/2006 (даље у фуснотама: ЗПАД).
4 Сл. гласник РС, бр. 100/2006.
5 European Parliament and Council Directive 2003/6/EC of 28 January 2003 on inside 

dealing and market manipulation (market abuse), OJ L 96.
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Упутства 2003/6 ЕЗ у погледу дефиниције и објављивања поверљивих 
података, те дефиницији тржишних сплетки6 и 3) Упутство 2004/72 ЕЗ 
о примени Упутства 2003/6 ЕЗ у погледу тржишних пракси, дефиниције 
поверљивих података у вези са робним закључницама, изради списка 
упућених, извештавању о пословима управитеља и о сумњивим посло-
вима (даље: Упутство о извештавању о пословима упућених).7 Путем 
ова три упутства спроводи се троредни начин уређивања питања од ин-
тереса за све чланице ЕУ. Први и хијерархијски највиши ред уређивања 
чини Упутство о злоупотреби тржишта, које је донео Европски парла-
мент са Саветом ЕУ. Ово упутство је главно и извори на нижа два реда 
мора да су са њим усклађени. Други ред уређивања трговине упућеног 
чине друга два упутства, које је донела Комисија ЕУ и њима се уређује 
начин примене Упутства о злоупотреби тржишта у појединим питањи-
ма. Трећи ред уређивања чине извори националног права сваке државе 
чланице ЕУ, којим могу да се предвиде детаљнија и строжа правила од 
оних у изворима на виша два нивоа, али не и блажа.8

Српско право је углавном усклађено са споменутим директива-
ма, мада има мањих одступања. Упоредно право (нпр. САД, Британија, 
Француска, Немачка, Јапан) углавном законима уређује трговину упуће-
ног, јер је кривичноправно санкционише, а кривично правне санкције 
се уређују искључиво законима.

IV Оправданост санкционисања и оспоравање

Злоупотреба упућеног се састоји у томе што му функција дирек-
тора (рачуновође, ревизора, адвоката и другог) није поверена ради тр-
говине вредносницама на јавном тржишту у његовом личном интере-
су, већ у циљу рада за акционарско друштво у интересу друштва, свих 

6 Commission Directive 2003/124/EC of 22 December 2003 implementing Directive 
2003/6/EC of the European Parilament and of the Conuncil as regards the defi nition and 
public disclosure of inside information and the defi nition of market manipulations, OJ L 
339.

7 Commission Directive 2004/72/EC of 29 April 2004 implementing Directive 2003/6/EC 
of the European Parliament and of the Council as regards accepting market practices, the 
defi nition of inside information in relation to derivatives on commodities, the drawing 
up of lists of insiders, the notifi cation of managers’ transactions and the notifi cation of 
suspicious transactions, OJ L 162.

8 С. Бунчић, „Појам привилеговане информације...,“ стр. 54.
У међународним односима значајан правни извор је Конвенција о трговини упуће-
ног закључена у Стразбуру 1989. год. (Convention on insider trading) између држава 
чланица Савета Европе, укључујући и САД. Њом се уређује сарадња држава у 
размени података о трговини упућених и у кривичном гоњењу прекршилаца. В. М. 
Павић, нав. чланак, 1131.
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његових акционара и осталих заинтересованих лица (нпр. запослени и 
повериоци друштва). Како би на исти начин могло да се окористи било 
које друго лице на његовом положају, те како окоришћавање није пос-
ледица посебних способности упућеног (нпр. његове посебне струч-
ности или истраживачких напора на тржишту), сматра се да је радња 
непоштена. Њом се нарушава поверење неупућених улагача у тржиш-
те вредносница, јер им изазива разочарање кад сазнају за олако („не-
заслужено“) богаћење упућеног. То има за даљу последицу повлачење 
са тржишта масе ситних улагача, без чијих улагања нема ни озбиљне 
трговине вредносницама. Правници виде у радњи упућеног повреду 
начела равноправности улагача на тржишту, а економисти нежељену 
појаву информативне асиметрије (неједнаке обавештености) учесника 
на тржишту, насупрот идеала „информативне симетрије“, који ствара 
савршено тржиште. Савршено тржиште је оно на којем се сви учесници 
на исти начин понашају на основу једнаких података које им издаваоци 
вредносница пружају. Пошто сви учесници купују кад сазнају повољне 
податке, а продају кад сазнају неповољне, нико од њих не може да ос-
твари неуобичајено велику добит, нити да претрпи неуобичајен губитак 
у односу на остале учеснике, што се дешава у случају несавршеног тр-
жишта и њихове неједнаке обавештености.9 Како би се у несавршеној 
пракси што више сачувао идеал савршеног тржишта, право забрањује 
и санкционише трговину упућеног. Тиме се штите неупућени учесни-
ци јавног тржишта и њихова равноправност са упућеним учесницима. 
Циљ је да се спречи лице, које је по свом положају ближе извору пода-
така (као што је директор издаваоца), да незаслужено искористи свој 
положај (поверљиви податак) ради стицања добити, коју иначе не би 
стекао, односно коју би у истом положају могао да стекне и сваки други 
учесник трговине.

Док једни економисти дају својим расправама правницима оправ-
дање за забрану и санкционисање трговине упућеног, други је оспора-
вају. Противници забране истичу четири разлога за њено укидање. Први 
је да трговина упућеног није нужно штетна појава на тржишту, јер под-
стиче економску делотворност. Трговина упућеног нужно подиже кур-
севе вредносница и без објављивања поверљивог податка, услед чега се 
смањује тражња за њима, јер се улагачи окрећу куповини јефтинијих, а 
једнако ваљаних вредносница других издавалаца. Тиме се постиже боље 
усмеравање (алокација) капитала на тржишту. Други разлог оспора-
вања забране трговине упућеног је подстицање директора на бољи рад 

9 Hubert de Vauplanne et Jean-Pierre Bornet, Droit des marches fi nanciers, 3e edition, Li-
tec, Paris, 2001, стр. 905; Kenneth Garbade, Securities Markets, McGraw-Hill Book Com-
pany, New York, 1982, стр. 417, 419.
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у издаваоцу. Допуштањем трговине коришћењем поверљивих података 
надокнађује се уложени труд за успешно вођење издаваоца члановима 
његове управе (директорима и другим руководиоцима), као главној вр-
сти упућених лица. Тиме се они подстичу да раде у интересу издаваоца, 
јер тиме раде и за себе, па и за остала лица заинтересована за успех пос-
ловања издаваоца.10 Трећи разлог је немогућност да се правним санкци-
онисањем искорени појава да упућени користе поверљиве податке у тр-
говини вредносницама. Трговина упућеног је економска нужност, коју 
право не може да укине било каквим санкционисањем. То је немогуће 
не само због честе немогућности уочавања трговине упућеног, већ и због 
немогућности успешног доказивања да је упућени користио поверљив 
податак у случајевима кад је уочена његова трговина. Тиме велики број 
упућених избегава санкционисање, што чини забрану неделотворном. 
Најзад, четврти разлог је неправичност забране трговине упућеног. На-
име, ако је само упућеном забрањено да тргује вредносницама на које се 
односи поверљив податак, а свим осталим учесницима тржишта није, 
онда је упућени у подређеном положају у односу на остале учеснике на 
тржишту. Тиме се нарушава његова равноправност на тржишту, што је 
неправично, те забрана, у ствари, ствара неравноправност учесника на 
тржишту уместо да је спречава.

Чини се да разлози оспоравања забране трговине упућеног нису 
убедљиви. Разлог непостојања штете по тржиште од трговине упуће-
ног одбацила је сама пракса. Упркос оспоравањима забрана трговине 
упућеног је у последњих пар деценија прихваћена у правима већине оз-
биљних држава, јер су је прихватиле многе земље које је доскора нису 
санкционисале. Вероватно је основни разлог ширења санкционисања 
трговине упућеног њена већа штетност по тржиште, него користи које 
ствара. Разлог правичне накнаде управи издаваоца није убедљив, јер је 
непоштено да се управа „награђује“ искоришћавањем незнања (неупуће-
ности) осталих учесника тржишта. Она може да се награди за труд на 
друге начине, као што је повећање плата сразмерно успеху издаваоца 
или додељивање наградних вредносница (нпр. акција) у издаваоцу (тзв. 
бонус). Разлог економске нужности је правно неприхватљив, јер би то 
значило да једну непоштену радњу не треба правно санкционисати. И 
друга казнена дела (нпр. превара, утаја, крађа) је немогуће искоренити 
у пракси, па су ипак забрањена и санкционисана. Најзад, разлог под-
ређивања упућеног осталим учесницима на тржишту није убедљив, јер 
упућеном није забрањено да тргује вредносницама уопште, већ му је за-
брањено да тргује коришћењем поверљивог податка. То значи да му је 
допуштено да тргује и вредносницама на које се односи поверљив по-

10 З. Арсић, нав. чланак, стр. 39.
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датак, али је дужан да тргује њима као да тај податак не зна. Отуда, ако 
упућени дуго није купио ниједну вредносницу, али је пре објављивања 
поверљивог податка купио њихов велики број, те им је након објављи-
вања знатно порастао курс, упућени је податак злоупотребио, јер се оп-
равдано сумња да би купио да није сазнао за податак. Али, ако је упуће-
ни редовно куповао вредноснице и пре сазнања за поверљив податак, те 
је наставио да их купује истим темпом и после сазнања податка, не ради 
се о злоупотреби, јер се претпоставља да би вредноснице наставио да 
купује и да није сазнао за податак.

V Санкционисање

Због изнетих разлога у већини држава, укључујући и Србију, тр-
говина упућеног је забрањена, али је у Србији санкционисање повреде 
те забране толико смушено уређено да је обесмишљена сама забрана. Да 
би се смушеност схватила најпре треба да се укаже на радње којим се 
крши забрана трговине упућеног и да се објасни санкционисање кршења 
у правима озбиљних земаља.

Три су радње којим може да се повреди забрана упућеном да пос-
лује коришћењем поверљивих података. Прва забрањена радња је купо-
вина, продаја или располагање на други начин (нпр. размена, поклон) 
вредносницама на које се односи поверљив податак, под условом да је 
упућени предузима коришћењем податка у намери стицања добити или 
избегавања губитка за себе или другог. Упућени је извршава закључењем 
и извршењем уговора о купопродаји, размени, поклону или о другом 
начину располагања вредносницама, било да је у њему преносилац или 
прибавилац вредносница. Забрањен је и сам покушај располагања вред-
носницом злоупотребом поверљивог податка. Друга радња је саопшта-
вање (откривање) податка другом лицу, осим кад га упућени саопштава 
у редовном току свог запослења, занимања или обавеза (нпр. рачуновођа 
издаваоца преда годишњи обрачун ревизорској кући, адвокат издаваоца 
изнесе податак на рочишту). Трећа забрањена радња је препоручивање 
другом или подстицање другог, на основу знања за поверљив податак, 
да стекне, отуђи или да на други начин располаже вредносницама на 
које се податак односи. Ова радња је забрањена и кад упућени (подстре-
кач) другог саветује или наговара да располаже вредносницама, иако 
му не открива поверљиви податак. Она је нарочито намењена инвес-
тиционим саветницима, професионалним трговцима вредносницама и 
управљачима портфеља.11 Ове радње су, у ствари, радње извршења каз-
неног (пре свега кривичног) дела трговине упућеног.

11 ЗТХВ, чл. 71, 72; Упутство о злоупотреби тржишта, чл. 2, 3.
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Упоредно право вишестрано санкционише трговину упућеног, 
применом различитих врста санкција, због немогућности да се дело-
творно сузбија само једном врстом санкција.12 Због тога се извршилац 
било које од описаних радњи обично санкционише скупном применом 
три врсте санкција: 1) казненоправних, 2) управноправних и 3) имовин-
скоправних. Упутство ЕУ о злоупотреби тржишта не уређује санкције, 
али налаже државама чланицама да у национална права уведу могућ-
ност предузимања управноправних мера и изрицања управноправних 
санкција (мера) повредиоцима забране, независно од казненоправног 
санкционисања.

Казненоправно санкционисање се састоји у изрицању казни за тр-
говину упућеног као кривично дело или бар као привредни преступ или 
прекршај. Оно је главни начин сузбијања трговине упућеног у поређењу 
са управноправним и имовинскоправним санкционисањем. У већини 
националних права трговина упућеног је кривично дело за које се изри-
че вишегодишња казна затвора или висока новчана казна. Да би се схва-
тио систем кажњавања извршилаца овог дела, даје се упоредни преглед 
више националних права.

У САД, које су трговину упућеног (insider trading) прве забраниле 
и санкционисале, физичком лицу, као извршиоцу, могу да се изрекну 
новчана казна до 1.000.000 $ (правном лицу до 2.500.000 $) и затвор до 
10 година за кривично дело умишљајне трговине упућеног.13 У Брита-
нији је трговина упућеног (insider dealing), такође, кривично дело за које 
се изриче новчана казна у неограниченом износу или затвор до седам 
година. Нужан услов је да се дело учини у намери стицања добити или 
избегавања губитка. Извршилац може да буде само физичко лице.14 И 
Француска предвиђа да је трговина упућеног умишљајно кривично дело 
(le deli d’initie), за које је физичком лицу запрећен затвор до две године 
и новчана казна до 1.500.000 евра. Ако је упућени остварио добит преко 
1,5 милион евра, новчана казна се изриче најмање у износу остварене 
добити, а највише до двоструког износа добити. Извршилац кривичног 
дела може да буде и физичко и правно лице.15 У Немачкој је за кривич-

12 Philip R. Wood, International Loans, Bonds and Securities Regulation, London, 1995, стр. 
358.

13 Закон о трговини вредносницама из 1934. год. (Securities Exchange Act; даље у 
фуснотама: SEA), одсек 32; В. Marc I. Steinberg, Understanding Securities Law, Mathew 
& Bender, US, 1996, стр. 277; Th omas Lee Hazen, Th e Law of Securities Regulation, West 
Group, St. Paul, Minn, 2002, стр. 639.

14 Закон о кривичној правди из 1993. год. (Criminal Justice Act), део V, табела 2; De-
nis Keenan, Josephine Bisacre, Company Law, Pearson, Harlow, 2005, стр. 261; Alistair 
Alcock, Th e Financial Services and Markets Act 2000: A guide to the New Law, Jordans, 
Bristol, 2000, 116.

15 Phillipe Merle, Droit commercial – Societes commerciales, Dalloz, Paris, 2005, стр. 319; 
Vauplanne, Bornet, нав. дело, стр. 919.
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но дело трговине упућеног запрећен затвор до пет година или новчана 
казна лицу које га изврши свесно поверљивости податка.16 Јапан сан-
кционише трговину упућеног као кривично дело претећи извршиоцу 
затвором до шест месеци и новчаном канзном од 500.000 јена.17

Трговину упућеног кривичноправно санкционишу не само велике 
државе, већ и мале. У Пољској је за саопштавање поверљивог податка 
запрећена новчана казна до 1.000.000 злота и затвор до три године, а за 
трговину коришћењем поверљивог податка је запрећена новчана казна 
до 5.000.000 злота и затвор до пет година.18 У Републици Српској за кри-
вично дело неовлашћеног коришћења и одавања повлашћених инфор-
мација запрећена је новчана казна или затвор до једне године. Ако се 
тим делом прибави имовинска корист или другим причини имовинска 
штета већа од 1.500.000 конвертибилних марака извршиоцу је запреће-
на новчана казна или затвор до две године.19 У Црној Гори је трговина 
упућеног прекршај за који је запрећена новчана казна од педесетост-
руког до тристоструког износа минималне зараде у Републици, ако је 
извршилац правно лице, а његовом одговорном лицу је запрећено нов-
чаном казном од десетоструког до двадесетроструког износа минимал-
не зараде у Републици. Пропуст у санкционисању је што физичко лице 
није предвиђено као могући извршилац овог дела, ако није одговорно 
лице у правном лицу.20 У Словенији је трговина упућеног предвиђена 

16 Закон о трговини вредносницама из 1998. год. (Gesetz über den Wertpapierhandel), 
пар. 38.

17 Јапан је дуго занемаривао штетност трговине упућеног на тржишту вредносница, 
те ју је тек 1990-их забранио и кривично санкционисао. „Чашу“ толерисања зло-
употреба поверљивих информација „прелила“ је афера из 1987. год. Изазвала ју је 
једна хемијска компанија средње величине, која се увелико бавила „финансијском 
стратегијом“, поред своје основне делатности. Она је, наиме, улагала вишкове свог 
капитала у куповину вредносница ради повећања своје добити. Упала је, међутим, 
у финансијске тешкоће, те је изгубила 20 милиона јена (око 2.000.000 $) услед на-
глог пада курсева на јапанском тржишту обвезница. Једна од банака која је имала 
акције у компанији продала их је све само дан пре него што је компанија објавила 
своје губитке. И многи други акционари су продали своје акције тог дана. Кад је 
компанија објавила губитке курс њених акција је нагло пао, тако да су продавци 
од претходног дана избегли велике губитке, преваливши их на неупућене купце. 
Министарство финансија Јапана и Берза Осаке су спровеле истрагу случаја, али 
нису успели да докажу трговину упућеног. Једино је берза утврдила да је споменута 
банка повредила једно неформално министарско упутство за котиране компаније 
огласивши је „морално одговорном“ за губитке неупућених купаца. В. Hiroshi Oda, 
„Regulation of Insider Trading in Japan“, у Hiroshi Oda, Geofrey Grice, Japanese Bank-
ing, Securities & Anty-monopoly Law, London, 1988, стр. 90, 91.

18 Закон о јавној трговини вредносницама из 1997. год., чл. 160, 175, 176.
19 Закон о тржишту хартија од вриједности РС из 2006. год. (Сл. гласник, бр. 92/2006), 

чл. 271–275, 291.
20 Закон о хартијама од вриједности ЦГ из 2006. год. (Службени лист, бр. 59/2000, ..., 

28/2006), чл. 102, 113.
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као привредни преступ за који је запрећена новчана казна од 10.000.000 
до 100.000 толара (4.000 до 40.000 евра), с тим што се одговорном лицу 
у правном лицу као извршиоцу прети новачном казном од 250.000 до 
600.000 толара (100.000 до 240.000 евра).21 Хрватска својим законом, та-
кође, предвиђа кривично дело коришћења повлашћених информација, 
за чији основни облик је запрећена новчана казна до 400.000 куна или 
затвор до једне године. Ако је делом изазвана материјална штета већих 
размера или је извршилац тиме себи прибавио имовинску корист, што 
је тежи облик, запрећена је казна затвора до две године.22

Управноправно санкционисање трговине упућеног састоји се у 
томе што орган званичног надзора на тржишту вредносница изриче 
управноправне мере упућенима који су повредили забрану, а нарочи-
то професионалцима у трговини вредносницама (нпр. привремена или 
трајна забрана трговине појединим или свим вредносницама, одузимање 
стечене добити у корист државе). У управноправно санкционисање се 
сврстава и санкционисање које берза предузима према својим чланови-
ма, који су повредили забрану трговине упућеног (нпр. суспензија из-
даваоца из котације, искључење члана из берзе).23 У САД, Комисија за 
вредноснице и берзе (Securities and Exchange Commission; SEC), као орган 
званичног надзора, може да поднесе захтев суду да наложи упућеном 
да оштећеницима врати добит коју је злоупотребом стекао или губитак 
који је тиме избегао. Суд може, на захтев Комисије, да наложи упућеном 
и да уплати у корист државног буџета казну до троструког износа сте-
чене добити или избегнутог губитка. Комисија је овлашћена и да додели 
награду лицу које је обавестило надлежне органе о злоупотреби (дојав-
нику) у износу до 10% злоупотребом стечене добити или избегнутог 
губитка. У Француској орган званичног надзора (Власт за финансијска 
тржишта; Autorité de marchés fi nanciers; AMF) има још већа овлашћења 
него Комисија у САД. Он је надлежан да непосредно (без обраћања 
суду) изрекне новчану казну повредиоцу забране од 1.500.000 евра, било 
да је физичко или правно лице. Ако је остварио добит злоупотребом, 
тај орган може да му изрекне новчану казну до десетоструког износа 
остварене добити.24

Имовинскоправно санкционисање састоји се у обавези упућеног 
да врати стечену добит и да накнади штету оштећеним лицима, при 
чему купопродајни и други уговори о располагању вредносницама ос-

21 Закон о трговини вредносним папирима Републике Словеније из 1999. год. (Zakon 
o trgu vrednosnih papirjev, Урадни лист, бр. 55/1999), чл. 275–278, 397.

22 Закон о издавању и промету вриједносним папирима Републике Хрватске из 1995. 
год. (Народне новине, бр. 107/1995), чл. 82–85, 101.

23 С. Граић-Степановић, нав. чланак, стр. 503.
24 SEA, одсек 21А; M. Steinberg, нав. дело, стр. 278; P. Merle, нав. дело, стр. 320.
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тају пуноважни. Ако уговор, међутим, није извршен, тражбине из њега 
су неутуживе.25 У питању имовинскоправне одговорности (санкциони-
сања) упућеног споран је основ његове обавезе на накнаду штете и њена 
висина.

У вези са основом одговорности јавља се питање да ли упућени, 
као штетник, одговора за штету насталу због промене цене (раста или 
пада) вредносница након објављивања податка само свом непосредном 
сауговорнику или сваком лицу које је због промене цене претрпело гу-
битак (нпр. купио скупље него што је курс након објаве, или продао 
јефтиније од курса установљеног након објаве). Непосредном сауговор-
нику упућени одговара у случају кад сауговорник, коме је продао вред-
носнице, још није извршио њихову продају у часу позивања на одго-
ворност упућеног због пада њихове цене, као и кад је упућени од њега 
купио вредноснице, којим је цена порасла након објаве поверљивог 
податка. Тада упућени одговара по правилима уговорне одговорности. 
Ако сауговорник није више ималац вредносница које је купио од упуће-
ног, јер их је отуђио, онда се као оштећени јавља треће лице, које је њи-
хов ималац у часу пада цене. Том лицу упућени одговара по правилима 
деликтне одговорности, јер није са њим у уговорном односу. Највећи 
проблем одређивања лица овлашћеног на накнаду штете постоји у слу-
чају кад је курс предметних вредносница постепено падао након објаве 
поверљивог податка, тако да су више пута продаване током пада курса. 
Тада се јавља више оштећеника (међувремених купаца), при чему је сва-
ки оштећеник претпрео штету у обиму пада цене док су се вредноснице 
налазиле код њега (тј. од часа кад их је купио по вишој цени до часа кад 
их је продао по нижој цени). Тада би обим штете свих оштећених могао 
да премаши износ добити коју је остварио упућени, као штетник, или 
губитка који је избегао. Осим тога, у пракси је у том случају немогуће 
утврдити колику је штету сваки оштећеник претрпео због тешкоћа у до-
казивању њене висине. Због тога је право САД, као најразвијеније у овом 
питању, установило неколико правила обештећивања улагача. Прво, не-
упућени улагач има права на накнаду штете од упућеног у висини пада 
цене свих вредносница које је купио од упућеног, с тим што се за ште-
ту признаје само пад цена који се десио током разумног времена након 
што је сазнао за поверљив податак (објава). Друго, упућени је дужан 
да му штету накнади само до висине добити коју је остварио продајом 
вредносница пре објаве, без обзира на висину штете коју је оштећени 
претрпео. Најзад, треће, ако има више оштећених лица чија штета је 
већа од остварене добити или избегнутог губитка упућеног, упућени је 
дужан свима да накнади штету у висини своје добити или избегнутог 

25 Stephen Mayson, Derek French, Christopher Ryan, Company Law, Blackstone Press, 
London, 2001, стр. 376; Keenan, Bisacre, нав. дело, стр. 261; Закон хартијама од 
вриједности ЦГ, чл. 102.
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губитка, с тим што се накнада дели међу свим оштећеницима сразмерно 
уделу сваког од њих у укупној штети коју су заједно претрпели.26

Енглеско право, као и право САД, ограничава одговорност упуће-
ног на износ добити коју је остварио или губитка који је избегао злоупот-
ребом податка.27 Оно имовинскоправну одговорност упућених заснива на 
теорији заступања. По њој су чланови управе издаваоца, у ствари, заступ-
ници издаваоца и његових улагача (акционара), те им дугују оданост у 
пословима које обављају за издаваоца (друштво), како не би изиграли по-
верење које су им дали акционари, као властодавци (fi duciary duty). Чла-
нови управе су дужни да раде у интересу друштва и његових акционара у 
пословима за друштво, а не у свом личном интересу. Због тога су дужни 
да сваку корист коју остваре по основу свог положаја уступе издаваоцу и 
његовим улагачима, уместо да је задрже за себе.28

26 SEA, одсек 20А; M. Steinberg, нав. дело, стр. 277. О другим начинима обештећења 
неупућених улагача в. З. Арсић, нав. чланак, стр. 48–50.

27 Mayson, French, Ryan, нав. дело, стр. 378–380.
Водећи преседан у Британији у питању одговорности упућеног за штету неупућеном 
донет је у парници Percival v. Wright (1902; 2 Ch 421). Неколико акционара у једној 
рударској компанији, која није била котирана у берзи, понудило је своје 253 акције 
на продају њеним директорима. Након преговора у којим је независни проценитељ 
утврдио цену од 12 фунти и 10 шилинга по комаду акције, Врајт, као председник 
одбора директора рударске компаније, уговорио је са акционарима да им лично 
купи 85 акција, а сваки од осталих директора по 84 акције. Посао је одобрио одбор 
директора, те су акције пренете купцима. Након тога су продавци сазнали да су 
директори током преговора о куповини њихових акција преговарали и са трећим 
лицима о продаји целог рудника угља по цени која би по комаду акције била виша 
од цене по којој су купили предметне 253 акције. До продаје рудника није дошло, 
нити су директори имали озбиљну намеру да га продају. Ипак, акционари, на челу 
са Персивалом, тражили су да се уговор поништи, тврдећи да су директори били 
дужни да их упознају са истовременим преговорима о продаји рудника по вишој 
цени. Тврдили су да су директори заступници компаније и њених акционара, те 
да су, као и сваки заступник, дужни да открију свом властодавцу све послове са 
трећим лицима и да им уступе користи из њих. Суд им је одбио захтев, сматрајући 
да директори нису непоштено наступили, јер су акционари њима понудили акције 
на продају и сами одредили њихову цену по основу независне процене. Осим 
тога, радило се о уговору који није закључен у јавној трговини, већ непосредном 
погодбом уговорника, тако да није ни могло бити злоупотребе.
У спору Allen v. Hyatt (1914; 30 TLR 444) енглески суд је пресудио на штету 
директора. У том спору су директори компаније нашли могућег купца свих акција, 
које је она издала. Од осталих акционара су издејствовали право да им откупе 
акције, лажући их да ће тиме лакше продати акције могућем купцу по вишој цени. 
У ствари, цена по којој су директори купили акције од акционара била је нижа од 
оне по којој су продали све акције купцу, те су зарадили пристојну добит. Суд их 
је по тужби акционара обавезао да им уступе разлику у цени, јер су повредили 
оданост коју заступници дугују властодавцима. 

28 Аустралијски судови, иако следе енглеске преседане, чешће обавезују директоре 
издавалаца да обештећују улагаче. В. Mayson, French, Ryan, нав. дело, стр. 380.
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VI Српска „мудролија“

На први поглед, српско право не одступа од упоредног у сан-
кционисању трговине упућеног, нарочито у управноправном начину 
санкционисања. Пажљивијим разматрањем правила о санкционисању 
у Србији уочава се права збрка, нарочито у кривичноправном начину 
санкционисања.

Управноправно санкционисање уређено је Законом о тржишту 
вредносница. По њему, Комисија је надлежна да спроведе истрагу и да 
изрекне низ управноправних мера повредиоцима забране. Она може 
професионалцима на тржишту (нпр. брокерско-дилерским друштви-
ма), који су повредили забрану трговине упућеног, да изрекне опоме-
ну (нејавну или јавну), да ускрати сагласност члану његове управе (што 
значи његову смену), да забрани професионалцу пословање вредносни-
цама (свим или неким, привремено или трајно), да забрани располагање 
средствима, да забрани исплате члановима управе, акционарима и за-
посленима професионалца. Она може и да привремено обустави трго-
вину вредносницама издаваоца на које се односи злоупотреба, али та 
мера више погађа улагаче и издаваоца, него упућеног, као прекршиоца, 
јер им отежава могућност трговине. Овлашћена је и да покреће парнич-
не поступке против повредилаца забране, као заступник улагача, ради 
њиховог обештећења. Берза је, такође, по закону надлежна да сузбија 
трговину упућеног „дисциплинским мерама“ према својим члановима 
и котираним издаваоцима. Било би добро кад би прописима Комисија 
могла и да награди дојавника, као што то може орган надзора у Фран-
цуској.

На први поглед и казненоправно санкционисање у Србији је, та-
кође, у складу са националним правима озбиљних земаља. Оно рела-
тивно јасно уређује биће казненог дела трговине упућеног, јер уређује 
све његове елементе. Закон о тржишту вредносница општом одредбом 
забрањује трговину упућеног, дефинише упућеног, као извршиоца дела, 
поверљив податак (привилеговану информацију), као објект заштите, 
одређује забрањене радње, као радње извршења дела, обавезује издава-
оца да састави списак упућених и да га достави Комисији, као и што 
обавезује упућене да обавештавају о својим пословима Комисију (чл. 2, 
71–74). Кад се, међутим, покуша да утврди казна за повреду забрана и 
обавеза у трговини упућеног, утврђује се да је готово нема. Наиме, пре-
гледом казнених одредби Закона о тржишту вредносница (чл. 248–256) 
и Кривичног законика Србије из 2005. год. (Сл. гласник, 85/05, 88/05, 
107/05), утврђује се да трговина упућеног није предвиђена као посебно 
кривично дело, а ни као привредни преступ или бар прекршај. Једино 
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је Законом о тржишту вредносница (чл. 254, 255) издаваоцу (!) запреће-
на новчана казна за привредни преступ у износу од 100.000 до 300.000 
динара, ако не састави списак својих упућених или га не достави Ко-
мисији или не упозна упућена лица са списка са обавезом чувања при-
вилегованих информација. Одговорном лицу у издаваоцу запрећена је 
новчана казна у овим случајевима у износу од 10.000 до 50.000 динара. 
Чак нема ни привредног преступа за упућеног који не извести Комисију 
о својим пословима у вези са вредносницама на које се односе поверљи-
ви подаци.

Даљим истраживањем српских прописа утврђује се да је тргови-
на упућеног у Србији, ипак, кривично дело, али само у преузимању ак-
ционарског друштва. По Закону о преузимању акционарских друштава 
кривично је дело кад неко лице изврши преузимање коришћењем при-
вилегованих информација и за њега је запрећен затвор од три месеца до 
три године (чл. 45). Иста казна је запрећена и лицу које, у намери да себи 
или другом прибави противправну имовинску корист, саопшти другом 
привилеговане информације или на основу тих информација препору-
чи другом да стекне, купи или прода акције циљног друштва, којим се 
тргује на организованм тржишту. Ако неко лице изврши преузимање, 
саопшти привилеговану информацију или препоручи трговину из не-
хата, кажњава се новчаном казном.29 Ако је кривичним делом трговине 
упућеног у преузимању изазван поремећај на организованом тржишту, 
извршилац се кажњава затвором од једне године до пет година. Ту се још 
умеће одредба Закона о тржишту вредносница, по којој су упућени дуж-
ни да чувају привилеговане информације као пословну тајну, те не смеју 
да их саоштавају другима, нити да на основу њих препоручују другим 
лицима располагање вредносницама (чл. 72). Закључује се да лице које 
повреди дужност чувања привилеговане информације, те је саопшти 
другом, одговара за кривично дело „одавање пословне тајне“ по Кривич-
ном законику (чл. 240). За њега је запрећен затвор од три месеца до пет 
година. Тежи облик одавања пословне тајне постоји кад је дело учињено 
из користољубља или у погледу нарочито поверљивих података и за њега 
је запрећен затвор од две до 10 година. Блажи облик дела је кад је учиње-
но из нехата, у ком случају је запрећен затвор до три године.

Недоумици у казненоправном санкционисању трговине упућеног 
додаје се и одсуство било којег посебног правила о њеном имовинскоп-

29 Предвиђање нехатног кривичног дела, као блажег облика, бесмислено је у погледу 
радњи купопродаје вредносница и подстицања другог на трговину, јер оне могу 
само намерно (умишљајно) да се изврше. Изузетно, можда би могла нехатно да се 
изврши радња саопштавања поверљивог податка. Тада је блажи облик дела треба-
ло да буде изричито предвиђен само за саопштавање, а не за све радње извршења 
основног облика дела.
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равном санкционисању. Због тога се закључује да је меродаван општи 
режим имовинскоправне одговорности штетника. Примена општег ре-
жима, међутим, ствара недоумицу да ли су послови којим се крши нека 
забрана у трговини упућеног пуноважни или ништави, као и каква пра-
ва има оштећеник по основу њих.

У вези са питањем пуноважности уговора закљученог упркос за-
брани трговине упућеног могућа су два одговора. Први је да је уговор 
ништав (апсолутно или релативно), а други да је пуноважан. Став о 
ништавости уговора може да се брани разлогом повреде забране, у ком 
случају је уговор апсолутно ништав, или разлогом мана воље неупуће-
ног сауговорника, у ком случају је уговор релативно ништав (рушљив). 
Став о апсолутној ништавости уговора упућеног може оправдано да се 
оспорава чињеницом да упућеном није забрањено да тргује уопште, већ 
само да тргује односним вредносницама коришћењем поверљивог по-
датка. Како је забрана упућена само њему, као једној уговорној страни, 
неосновано је уговор поништавати. Уверљивији је став да је уговор пу-
новажан, али да оштећени сауговорник може да га поништи због своје 
мане воље. То је превара коју је извршио упућени или заблуда о бит-
ним својствима предмета уговора у којој се налазио неупућени. Мана 
поништаја уговора, како апсолутног, тако и релативног, као средства 
заштите неупућених лица састоји се у обавези повраћаја оног што су 
уговорници један другом дали, као својој последици. Повраћај је често 
немогућ, јер неупућени купац најчешће више нема вредноснице у часу 
поништаја, пошто их је продао. Због тога је најбоље да се прописима 
на тржишту вредносница утврди пуноважност уговора који је извр-
шен у часу објаве поверљивог податка, уз право неупућеног уговорника 
на накнаду штете. Ако уговор није извршен, треба да се води рачуна 
чије обавезе нису извршене у часу објављивања поверљивог податка 
на тржишту. Ако ниједна страна није извршила своју обавезу или је 
није извршио неупућени уговорник, требало би да се законом предви-
ди неутуживост потраживања на испуњење обавезе сауговорника. Ако 
је уговор испунио само упућени сауговорник, требало би му законом 
укинути право на утужење ради испуњења обавезе неупућеног сауго-
ворника. Обрнуто, ако обавезу није испунио само упућени сауговорник, 
неупућеном би требало законом дати право на раскид уговора по опш-
тим правилима. Због особене природе оваквог режима пуноважности 
уговора у трговини упућеног не би било примерено да се унесе у За-
кон о облигационим односима или Грађански законик, чија израда је у 
току. Њега би требало у српски правни систем унети у Закон о тржишту 
вредносница кроз његове измене.

У погледу накнаде штете неупућеног лица јављају се два питања. 
Прво питање је основ његовог права на накнаду штете, а друго се тиче 
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обима штете на чију накнаду упућени има право. Основ права неупуће-
ног лица на накнаду штете може да се тражи у уговорној или деликтној 
одговорности упућеног, као штетника. Оштећени неупућени би могао 
да се позива на уговорну одговорност упућеног само кад је са њим за-
кључио уговор, по основу којег је претрпео штету услед промене цене 
предметне вредноснице након објаве поверљивог податка. Правила о 
уговорној одговорности упућеног, међутим, непримењива су у два слу-
чаја. Први случај је кад је упућени обавезе из уговора извршио како 
гласе. Тад нема места примени правила о уговорној одговорности, јер је 
то одговорност за штету због неизвршења или лошег извршења уговор-
них обавеза. Неупућеном оштећенику би остала могућност да захтева 
накнаду штете по правилима деликтне одговорности. Он би могао да 
тврди да му је упућени нанео штету противправном радњом (деликт-
ном), пошто је трговина упућеног законом забрањена (противправна) 
радња. Други случај непримењивости уговорне одговорности упућеног 
за штету је према осталим оштећеним улагачима, који са њим нису за-
кључили уговор, него су вредноснице накнадно на тржишту купили пре 
објављивања поверљивог податка, тако да су губитак претрпели након 
његовог објављивања. Са њима није у уговорном односу, те би и они 
могли једино да се позивају на деликт упућеног, као основ свог права на 
обештећење.30

Висина штете на чију накнаду би неупућени улагачи имали право 
треба да буде једнака губитку који су претрпели услед трговине упућеног. 
Тај губитак може да превазиђе износ добити коју је остварио упућени 
или губитка који је избегао, те се јавља питање да ли је упућени дужан 
у српском праву да накнади цео износ штете свих оштећених неупуће-
них лица. Пошто право тржишта вредносница нема посебно правило 
у овом питању, савакако да је одговорност упућеног неограничена по 
општим правилима. То значи да је он дужан да накнади сву штету коју 
су неупућена лица претрпела услед његове злоупотребе. Његова обавеза 
накнаде штете не би могла да се ограничи на износ добити коју је стекао 
или губитка који је избегао, као у англосаксонском праву, јер нема за-
конског ограничења његове одговорности. Једино би у случају позивања 
оштећеника на његову уговорну одговорност (не на деликтну), могао да 
истакне приговор да одговара само до висине предвидиве штете, јер по 
општим правилима уговорне одговорности дужник одговара повериоцу 
само за предвидиву штету. Ни тада, међутим, не би могао да ограничи 
своју одговорност ако би се доказало да је штетну радњу предузео на-
мерно или крајњом непажњом. То је најчешће случај у трговини упуће-
ног, јер се ради о злоупотреби која подразумева намеру.

30 Слично: С. Бунчић, „Субјекти insider dealing-a...“, стр. 68.
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Закључује се да је озбиљна грешка што у српском праву о тржиш-
ту вредносница није преузето решење из англосаксонског права у пи-
тању имовинскоправног санкционисања. По њему су уговори пуноваж-
ни, ако су извршени, али са правом на накнаду штете од упућеног. Ако 
уговори нису извршени, неутуживи су за упућеног, који није примио 
испуњење друге стране (неупућеног). Висина одговорности упућеног је 
ограничена на износ добити коју је злоупотребом стекао.

VII Зашто?

При описаном стању ствари за правника се јавља питање разло-
га непостојања кривичног дела трговине упућеног, осим у преузимању. 
Могућа су два разлога. Први је намера законописаца, а други је грешка 
(омашка) у изради Закона о тржишту вредносница.

Ако је грешка, ради се о озбиљном пропусту који нарушава сми-
сао уређивања трговине упућеног. Кад се законом забрањује трговина 
упућеног, као друштвено опасна и штетна појава, онда треба и да се 
кривичноправно санкционише. Ако се не санкционише кривичноправ-
но, онда је забрана бесмислена, јер је неделотворна. Без оштре казне за 
повреду, забрана не може успешно да одврати упућене од њеног кршења. 
Због тога би требало што пре да се ова правна празнина отклони про-
писивањем посебног кривичног дела, било да се оно унесе у Закон о 
тржишту вредносница у оквиру његових измена и допуна, или у Кри-
вични законик.

Изгледа, нажалост, да грешка није разлог одсуства кривичноправ-
ног санкционисања трговине упућеног у Србији, него да је по среди 
намера законописаца. Три чињенице упућују на њихову намеру. Прво, 
Законом о преузимању је коришћење поверљивих података у преузи-
мању прописано као кривично дело. Тај закон је истовремено писан са 
Законом о тржишту вредносница, и то у истом органу (министарство 
финансија), те је мало вероватно да писци њихових текстова нису били 
међусобно упознати са својим „радовима“. Друго, могући разлог је „кри-
вица“ кривичара и законодавних одбора Владе и Скупштине, који ин-
систирају да се кривична дела у Србији не уређују посебним законима, 
већ да сва буду унета у Кривични законик. Тиме се избегава преклапање 
кривичних дела у разним законима, отклања се њихова неусаглашеност 
и омогућава лакше сналажење правника у кривичноправним прописима. 
Због тога је могуће да су кривичари захтевали да се Законом о тржиш-
ту вредносница не прописује кривично дело за трговину упућеног, него 
да се оно унесе у Кривични законик његовом допуном. По доношењу 
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Закона о тржишту вредносница могуће је да се загубио предлог допуне 
Кривичног законика у овом питању, тако да је трговина упућеног оста-
ла кривичноправно несанкционисана. Овај разлог изостајања кривич-
ноправне санкције за трговину упућеног је, ипак, мало вероватан, јер 
у том случају ни у Закону о преузимању акционарских друштава не би 
била предвиђена као кривично дело, нити би у Закону о тржишту вред-
носница било унето кривично дело објављивања мањкавог проспекта 
(чл. 248). Треће, Законом о тржишту хартија од вредности Србије из 
2002. год. трговина упућеног била је санкционисана као кривично дело, 
те је мало вероватно да су писци Закона из 2006. године, као његовом 
„наследнику“, заборавили на то у писању његовог текста, поготово због 
тога што су готово у свему преузели структуру старог закона.31

Због свега реченог, вероватније да је законописачка намера раз-
лог за изостајање кривчноправног санкционисања трговине упућеног у 
Закону о тржишту вредносница. На овакав закључак упућује одредба 
тог закона, којом се упућени обавезује да „као пословну тајну чува по-
датке о привилегованим информацијама“ (чл. 71). Из тога даље следи да 
упућени који не чува привилеговану информацију чини кривично дело 
одавања пословне тајне из Кривичног законика (чл. 240). Писци Закона 
о тржишту вредносница су вероватно мислили да се законским упући-
вањем на пословну тајну посредно кривичноправно санкционисише тр-
говина упућеног. Вероватно су мислили да је овај начин кривичноправ-
ног санкционисања трговине упућеног складна законописачка техника, 
којом се избегава оптерећивање текста Закона о тржишту вредносница 
сувишним казненим одредбама и њихово дуплирање у казненом за-
конодавсту. Чини се да су се у усклађивању Закона о тржишту вред-
носница са Кривичним закоником преварили, те да су свој посао лоше 
обавили, показујући своју нестручност, непромишењност и површност. 
Наиме, Кривичним закоником је кривичним делом одавања пословне 
тајне обухваћена само радња саопштавања поверљивог податка непоз-
ваном лицу. То је ређа радња повређивања забране трговине упућеног. 
Много чешћа радња је куповина или продаја вредносница коришћењем 
поверљивог податка без икаквог његовог саопштавања било коме, као и 
радња подстицања другог на купопродају, без саопштвања (откривања) 
поверљивог податка. Због тога ове две радње нису кривичноправно 
санкционисане, тако да остаје велика празнина у овом питању. Иако су 
писци Закона о тржишту вредносница покушали да изведу „мудролију“ 
и да унесу новину у упоредно право, она је то остала само за њих, а 

31 ЗТХВ-ом из 2002. год. био је запрећен затвор од три месеца до три године за ос-
новни облик овог дела. За нехатно дело, као лакши облик, запрећен је био затвор 
до једне године или новчана казна, а за дело којим се ремети тржиште, као тежи 
облик, био је запрећен затвор од једне до пет година (чл. 244).
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правни систем Србије је остао сакат у питању кривичног санкциони-
сања трговине упућеног. Кад се томе дода непостојање привредног пре-
ступа или прекршаја за неизвештавање Комисије од стране упућеног о 
његовим пословима и непостојања особених правила о имовинскоправ-
ној одговорности упућеног, закључује се да је још један српски законо-
давни „експеримент“ пропао.

Ученом и поштеном правнику се сигурно „коса диже на глави“ 
кад схвати да нема општег казненог дела трговине упућеног, већ само 
кривичног дела у преузимању. Непоштеном правнику, међутим, веро-
ватно „срце игра од среће“ кад дође до истог „отркића“. Његови закључ-
ци су следећи: 1) упућена лица могу слободно да тргују коришћењем по-
верљивих података и да препоручују другима ту трговину без икаквог 
страха да буду казнено санксионисана, осим у преузимању; 2) упућени 
не смеју да саопштавају привилеговане информације другима, јер могу 
да буду кажњени затвором за кривично дело одавања пословне тајне 
по Кривичном законику, али могу да препоручују другима трговину, 
под условом да не открију привилеговану информацију (ово је погод-
но за трговце вредносницама, а нарочито за инвестиционе саветнике);
3) једино издавалац може да буде кажњен за привредни преступ, ако не 
састави списак упућених, или га не достави Комисији или своје упућене 
не упозори на дужност чувања поверљивог податка. Општи утисак је да 
српско право оставља широку слободу упућенима да тргују коришћењем 
поверљивих података, упркос наводној забрани њихове злоупотребе.

VIII Попуна празнине

Да ли се празнина у кривичноправном санкционисању тргови-
не упућеног може да попуни бићима неких „општих“ кривичних дела, 
која се не тичу само тржишта вредносница? У обзир би дошло кривич-
но дело несавесног рада у привредном пословању и дело злоупотребе 
овлашћења у привреди.32 Због доследне примене начела законитости у 
кривичним стварима, чини се немогућим да се биће било којег од ова 
два дела прошири на радње упућеног у злоупотреби поверљивог подат-
ка. Несавестан рад у привредном пословању је нехатно кривично дело, 
а трговина упућеног је најчешће умишљајна. Радње злоупотребе овла-
шћења у привреди одговорног лица у правном лицу или предузетника 
(стварање недозвољених фондова, састављање неистинитих исправа, 
ненаменско располагање средствима, грубо кршење правила управљања 
и друго), никако се не поклапају са радњама повреде забране трговине 
упућеног, те ни његовом применом упућени не може да буде кривич-
ноправно кажњен. Закључује се да се општим кривичним делима не 

32 Кривични законик, чл. 234, 238.
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може да попуни празнина у санкционисању трговине упућеног у Зако-
ну о тржишту вредносница. Због тога се законодавна игра „скривања“ 
казне за повреду забране трговине упућеног своди на савет виспреног 
адвоката: „Упућена лица, а нарочито директори издаваоца, ћутите и 
‘муљајте’ колико хоћете у трговини вредносницама вашег издаваоца, јер 
вам нико ништа не може, осим у преузимању.“

IX Стихијна трговина

Закључак о „празњикавом“ санкционисању трговине упућеног 
појачава и чињеница да се њена забрана у Србији примењује само на ор-
ганизовано тржиште вредносница, уместо на цело јавно тржиште, без 
обзира да ли је организовано или није, како би иначе требало.33 Јавна 
трговина вредносница у Србији може да се одвија и ван организованог 
тржишта (стихијна трговина), упркос напорима да се у целини усредсре-
ди само на организовано тржиште. То је случај са емисијом вредносни-
ца, преузимањем акционарских друштава, трговином између професи-
оналних трговаца, реорганизацијом у стечају, приватизацијом и другим 
случајевима.34 У јавној трговини ван организованог тржишта упућена 
лица, такође, могу да злоупотребе поверљиве податке. Због тога се огра-
ничавањем забране трговине упућеног само на организовано тржиште 
(берзанско или ванберзанско) избегава њено сузбијање у јавној тргови-
ни ван њега. Не само да трговина упућеног ван организованог тржишта 
није кривичноправно санкционисана, већ није уопште забрањена. Ако 
се већ хтело да уведе ограничење домашаја забране, било је боље да је 
законом ограничена забрана само трговину вредносницама издавалаца 
котираних на организованом тржишту, без обзира да ли је посао којим 
је повређена забрана предузет у организованој или стихијној трговини. 
То је, рецимо, решење британског права, јер се сматра да вредноснице 
јавних издавалаца, које се не котирају у берзи, нису толико подложне 
променама курсева као оне које се котирају.35

X Закључак

У правном уређивању трговине упућеног Србија се још једном по-
казала као неозбиљна држава у законописачкој делатности. У њеним за-
конима се јављају крупни пропусти, омашке и грешке, због којих често 

33 ЗТХВ, чл. 2, ст. 1, тач. 7.
34 ЗТХВ, чл. 62.
35 Keenan, Bisacre, нав. дело, стр. 260.
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морају да се мањају убрзо после доношења, како би се отклонили. Ради 
се о великим сумама новца које су утрошене на писање и доношење ло-
ших закона, не рачунајући штете које изазива примена лошег закона у 
пракси. То се не односи само на Закон о тржишту вредносница, већ и 
на друге законе у привреди, јер и Закон о преузимањима акционарских 
друштава, Закон о заштити конкуренције, Закон о привредним друшт-
вима, Закон о инфестиционим фондовима, Закон о трговини и бројни 
други привредни закони врве од мањкавости, не само правнотехнич-
ких, већ и стратегијских, које се тичу саме њихове суштине и смисла.

Бројни су узроци тако лошег стања у законодавној делатности. 
Један је невољност моћних политичких и привредних кругова да се 
неко питање ваљано правно уреди, јер им је сређено стање сметња за 
остваривање личних смутних интереса. Други је снисходљивост државе 
и српских политичара у односима са чиниоцима у међународној зајед-
ници, а пре свега према САД и Европској унији. Трећи је брзоплетост у 
писању закона. Четврти је нестручност многих законописаца, коју треба 
посебно објаснити.

У Србији се закописцем постаје „самопроглашењем“ неког пар-
тијског чиновника стручним за одређену област, иако ништа не зна у 
њој или је обичан „скоројевић“ мећу стручњацима. Кад његова партија 
победи на изборима и дође на власт, тај партијаш постаје министар, ње-
гов заменик или помоћник, без икакве провере његове стручности за 
одговарајућу област.36 Да би „поентирао“ у политичким круговима, он 
обично настоји да се донесе нов закон у области за коју је наводно стру-
чан, без обзира на ваљаност постојећег закона и без представе о њего-
вим манама и потребама у пракси. Такав „стручњак“ преузима на себе 
задатак писања нацрта новог закона. Кад схвати да није дорастао задат-
ку, ако то уопште схвати, решење налази у преписивању закона страних 
држава. Најчешће су то закони из Хрватске, јер се тамо говори српским 
језиком, који једино „стручњак“ зна, упркос томе што и та држава „бо-
лује“ од мноштва лоших закона. Ако из Европске уније или неке друге 
стране земље добије текстове страних закона, није у стању да их разуме, 
јер не зна страни језик (најчешће енглески). Тада повери лингвистима 
посао превођења страних текстова. Будући да слабо познају право, лин-
гвисти сакато преведу текстове на српски, што партијског стручњака 
још више збуни.

Ако држава у писању нацрта закона успе да избегне квази стручња-
ке и упосли праве стручњаке, често су за њих несавладива препрека 

36 Тренутно Србија има министра за науку и технологију, који се никад није бавио 
науком, а поготово не техничким наукама, којим је то министарство првенствено 
окренуто. Србија има и министра за просторно планирање, који је лекар. Слично 
је у министарствима одбране, полиције и правде.
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„додатни“ стручњаци. Кад прави стручњак заврши текст нацрта закона 
и преда га надлежном министарству, не може више да утиче на њего-
ву судбину. Тада на сцену ступају „додатни“ стручњаци, који га мењају 
по својој вољи и (не)знању, као и по вољи политичких и привредних 
моћника. Додатни стручњаци су страни „експерти“, службеници минис-
тарства надлежног за израду нацрта и министарстава из „додирних“ об-
ласти, као и из законодавних одбора Владе и Скупштине.

Страни „експерт“ у Србији је обично трећеразредни стручњак у 
земљи свог порекла. Он је обично задужен за оцену усклађености за-
кона са прописима ЕУ или за притисак на Владу да у домаће прописе 
унесе правила која су противна интересима земље, али одговарају еко-
номским потребама странаца (нпр. страних улагача). Бирократија у ми-
нистарству задуженом за израду нацрта углавном тежи да се из нацрта 
избришу све могуће одредбе које им намећу „незгодне“ послове или им 
ограничавају самовољу у раду. Службеници у министарствима која су 
надлежна за „додирне“ области са облашћу у којој се пише нацрт (нпр. 
трговина, финансије, привреда, правда, управа) углавном неосновано 
„филозофирају“ о усклађености нацрта са важећим законима у њихо-
вим областима. Осим тога, службеници министарстава „додирних“ об-
ласти озбиљно ометају израду нацрта, тражећи да се из њега избаце све 
одредбе које спадају у област тих министарстава, као да имају „тапију“ 
на писање правила у „својој“ области.37 Ту се, најзад, умећу и бирократе 
из Владиних и скупштинских законодавних одбора, који пазе на устав-
ност одредаба нацрта и његово складно уклапање у важећи правни сис-
тем државе. Мешање чиновника из законодавних одбора је у реду, јер 
има за циљ смањење могућности уставних спорова, као и збуњивања 
судова и других органа због неусклађености разних прописа. Међутим, 
није у реду да ти службеници узимају себи за право да прекрајају одред-
бе нацрта без икакве консултације са његовим писцима. У тој „мисији“ 
често, због сопствене нестручности и неразумевања, прекрајањем из-
мене смисао појединих одредби нацрта, па и руинирају цео нацрт, тако 
да постане бесмислено да се уопште изгласа као закон. Заједничко на-
стојање српских чиновника у министарствима и другим државним ор-
ганима је поједностављивање текста нацрта, јер због своје нестручнос-
ти нису у стању да схвате многа сложена и стручна правила, која често 
чине његову суштину. Услед свих ових законописачких чинилаца, нацрт 

37 По томе су познати службеници из спољне трговине, који се држе као права каста, 
не допуштајући ни да се спољна трговина спомене у било ком пропису без њиховог 
„благослова“. Вероватно је разлог таквог поступања страх од губитка повластица 
које уживају у тој области захваљујући нејасним прописима о спољнотрговинс-
ким дозволама и контингентима, што им омогућава самовољно поступање према 
странкама и разне смутне радње.
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се обично претвори у збркан текст, који је тешко разумљив и самим 
писцима, а камоли лицима на које треба да се примени по изгласавању.

Решење законописачког проблема у Србији би можда требало 
да се потражи у посебном пропису, којим би се уредио законописачки 
процес. Њиме би требало предвидети, између осталог, имовинску од-
говорност законописаца и органа који је носилац посла израде нацрта 
закона за грешке за које се покаже да су узроковане нестручношћу пи-
саца. Одговорност би требало да се састоји у обавези „стручњака“ да 
врати држави наплаћене награде за посао израде нацрта, као и да јој 
накнади трошкове отклањања грешке у изгласаном закону (тј. да сам 
плати трошкове измене закона којом се отклања грешка). Том одговор-
ношћу би се вероватно отерали самопроглашени (не)стручњаци из за-
конописачке делатности. Преостала три узрока лоших закона (утицај 
политичара и привредних моћника, снисходљивост државе и брзопле-
тост) могли би да се ублаже одузимањем законописачке надлежности 
министарствима и њеним усредсређивањем на независни централни 
орган под надзором скупштине државе, као што је то случај у већини 
озбиљних земаља, а нарочито у анлосаксонским. Кад се закон изгласа, 
прописом би требало предвидети посебну комисију задужену да стално 
прати његову примену у пракси и предлаже његова побољшања. У ту 
комисију би требало свакако да уђе глави стручњак који је учествовао 
у писању закона.

Nebojša JOVANOVIĆ, Ph.D
Professor at the Faculty of Law University of Belgrade

WHERE IS THE SANCTION FOR
INSIDER TRADING HIDDEN?

Summary

Th is contribution deals with confusing sanctioning the insider trading 
within the Serbian legal system. Th e Securities Market Act of Serbia from 2006 
prohibits the persons with knowledge of confi dential data (‘inside information’) 
in public trade of securities to use them in securities dealing until they become 
public (‘outside’) for all market participants. In comparative law insider who 
violets the prohibition is sanctioned in three ways: 1) by criminal law penalties, 
2) by administrative law sanctions and 3) by civil law sanctions. However, the 
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Securities Market Act does not provide explicitly any sanction for insider trad-
ing and that is the ground for putting the question of the consequences, which 
could strike the violator. Th e contribution explains sanctioning the insider trad-
ing in comparative law, trying to “cover” this loophole in domestic law.

Key words: insider trading, insider, sanction.



502

др Вук ОГЊАНОВИЋ
Институт за тржишна истраживања, Београд

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА, ИНТЕГРАЦИЈЕ И ТРЖИШТА 
КАПИТАЛА

Резиме

Глобализација, као основно обележје савремених збивања у свет-
ској привреди и финансијама, између осталог, снажно утиче и на фи-
лозофију и на конфигурацију светског тржишта капитала. Искуство 
је показало, међутим, да се тај процес и тај „утицај“ не крећу ка пра-
вим и поштеним пословним интеграцијама, односно ка концепцијама 
које идентификују рационални садржај обострано корисних односа. Због 
тога су се млада тржишта капитала у региону, односно тржишта зе-
маља у транзицији, па и шире земаља у развоју, углавном конципирала 
као „национална“. Заправо, ова тржишта, провоцирана и „вођена“ мање 
или више изгледним „позивом“ у европске интергације, више су префери-
рала стабилност, а мање конкуретност тржишта. Уз то, показало се, 
а ни хармонизација коју промовишу IOSCO и ЕУ директиве за регули-
сање тржишта хартија од вредности, из више разлога, није дала и не 
даје очекиване резултате. Сада је дошла економска и финансијска криза. 
А са њом и иновиране „стратегије“ протекционашких и „селектираних“ 
стабилизационих програма за „интегрисана“ и „интересна“ тржиш-
та капитала. У тим и таквим збивањима, земљама у транзицији не 
преостаје ништа друго, до враћање изворним ресурсима и изграђивање 
тржишта капитала по сопственим интересима и интересима својих 
главних спољнотрговинских партнера. Наравно, држећи оптимално от-
ворен угао односа с иностранством, односно користећи позитивна ис-



5–8/2009. Вук Огњановић (стр. 502–510)

503

куства и критеријумиме, те и садржаје (финансијске производе) који су 
иманентни модерно организованим тржиштима капитала у свету.

Кључне речи: глобализација, финансијска тржишта, тржишта капи-
тала, хармонизација, хартије од вредности, интегра-
ције, економска криза, иновирана стратегија.

Сада већ, након најновије економске кризе, постаје јасно, да се 
глобализација и њен укупан развој, те и различито мотивисанија зби-
вања и „технике“ на финансијским тржиштима, показују као врло ком-
плексан и контроверзан процес. Све се заправо јавља као збир техника 
пословања, које су вођене или провоциране неком врстом „програми-
ране размене“. Тај концепт међутим, изазива многе друге проблеме, за-
блуде и импровизације.

Сам појам „програмирана размена“ често изазива различите за-
буне. Пре свега, не зна се шта он у ствари тачно значи. Уз то, сам израз 
„програм“ представља несрећан избор који асоцира на размену преко 
компјутера. А то је заиста неадекватна идентификација. Управо, најбоља 
идентификација се гради на концепцији која респектује и куповине и 
(или) продаје, односно која истовремено подразумева и обухвата више 
различитих операција и техника са вредносним папирима на широком 
подручју националних, регионалних и међународних финансијских тр-
жишта.

Ипак, овде је битан један други закључак. Наиме, филозофија гло-
бализације садржана у концепцији „програмиране размене“, у основи 
је комплекс односа и питања, која су непосредно одговорна за потресе 
на финансијским тржиштима и 1987, и 1997, те и 2008, и 2009. године. 
То потврђују искуства готово свих учесника у куповинама и продајама 
хартија од вредности. И оних „на паркету“, и оних „ван паркета“. То не-
посредно сугеришу и процене највећег броја озбиљних и одговорних 
правних и економских аналитичара.

1. Нереди у глобалној економији, а посебно њихови дугорочни 
ефекти, укључују, бар данас је то јасно, и промену самог смера глобали-
зације. Ширење и растућа интеграција светске економије током две-три 
задње деценије, коинцидирала је углавном с успоном англосаксонског 
типа капитализма вођеног идејом либералног и „неконтролисаног“ тр-
жишта, и са САД као главним промотером филозофије дерегулације у 
„уређивању“ економских, те посебно финансијских структура. Уз то, 
посебно треба подвући, да је глобална интеграција, највећим делом, 
„покрила“ и државе, и владе, и нације, и привредне и предузетничке, те 
и скоро све финансијске симболе.
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Тим трагом и тим поводима, намећу се три интересантна обележја 
савремених и актуелних збивања на финансијским тржиштима у свету.

Пре свега, западне финансије су већ постале „пререгулисане“. И 
„најслободније“ подручје модерних финансија – тржиште кредитних де-
ривата, постало је предмет нервозних и ужурбаних регулаторних шема. 
Истовремено, правила за токове капитала стављена су у функцију омек-
шавања левериџа и јачања отпорности целине система. Самим тим, пос-
тепено али постојано, регулаторни механизми и степен контроле, све 
мање „зависе“ од идеологије, односно све више од оштрине економских 
криза.

Друго, устаљени контекст односа и равнотежа на релацији држа-
ва – тржиште, мења се управо у подручјима која су „изван финансија“. 
Кризни шокови који трају по неколико година, у основи подстичу раст 
цена роба и услуга. За то су, између осталог, „криве“ и финансијске шпе-
кулације. Рецимо, раст цена хране у свету током 2007. и почетком 2008. 
године, „произвео је“ демонстрације у више од 30 земаља. Као одговор, 
владе у земљама у развоју, повећале су субвенције, највећим делом фик-
сирале цене, забрањивале извоз неких (кључних) роба, ограничавале 
трговање фјуерсима, и др. Бриге око и поводом хране (посебно у Ин-
дији и Кини) биле су главни разлог неуспеха трговинских преговора у 
Дохи средином 2008. године.

Најзад, али исто тако важно обележје, огледа се у томе што су 
САД, као најмоћнији „регулатор“ глобализације, очигледно, у релатив-
ном смислу, изгубиле економску снагу и ауторитет. Односно, што су 
економије у развоју постале озбиљни учесници у глобалној (светској) 
трговини, и што ће врло брзо и снажно утицати на развој и будућност 
међународних финансија (Кина, Русија, земље извознице нафте).

Међутим, била би грешка да се за све оно што се догодило и што 
се догађа, окриви криза, модерне финансије и „фундаментализам сло-
бодног тржишта“. Шпекулативни екцеси су се дешавали столећима пре 
него се појавила секјуритизација. Поред тога, опуштена монетарна поли-
тика која подстиче инфлације кредитних балона, затим проблематичне 
субвенције, и проблематичне хипотекарне камате, а и многи други про-
блеми од биогорива до погрешних деловања што су их својим инстру-
ментима произвеле земаљске владе, допринели су дисторзији тржишта. 
Зато је сада потребно рационално и реално ребалансирање, нарочито у 
равни финансијске регулативе, у којој је до сада агресивни систем ино-
вација по сваку цену, практично гушио системе контроле, као и иначе 
неефикасан режим супервизије.

2. Збивања на глобализованим финансијским тржиштима пока-
зују, између осталог, да су постојећи прекогранични аранжмани ком-
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плексни и фрагментирани. Самим тим, они просто намећу инвестито-
рима и емитентима хартија од вредности нове ризике, неефикасност, 
па често и непотребне трошкове. Уз то, питање се компликује и тиме 
што су, у међународним консидерацијама финансијских тржишта, post-
trading операције (операције после трговања), односно операције кли-
ринга и салдирања, безмало неуређене процедуре.

Заправо, интегрисање финансијских тржишта широм света у про-
теклих двадесетак година, као да су поставила нове и иновиране заседе 
пред насиоце економске политике и њихове регулаторне органе. Брзина 
којом новац прелази из једне валуте у другу, или из једне земље у дру-
гу, повећала се са експанзијом ефикасности глобалних комуникација, 
односно скраћивањем времена које је потребно надлежним органима 
економске политике да одговоре на појављивање кризе.

Поред тога, финансијска тржишта, по правилу, слабо региструју 
долазеће кризе. Каматне стопе (разлике између домаћих и иностраних 
каматних стопа) и трговци девизама, као две главне карике у шеми ре-
акција на кретање релевантних индикатора, углавном се, то историја и 
анализа криза потврђује, непосредно пред највеће кризе финансијских 
тржишта, нису „пробудили“. Прве реакције су се појавиле, тек пошто се 
осетио притисак и подигла температуре на берзама!?

Очигледно, искуство многих земаља и многих криза то потврђује, 
да „надлежне“ међународне институције не раде (!?), или не желе да 
раде на развоју система за рана упозорења, a управо, само поштени и 
ефикасни системи раног упозоравања, могу да „преведу“ информације у 
важну и корисну „зону осетљивости“, тј. да идентификују ранг релатив-
не осетљивости пре свега групе земаља, односно и појединачних (наци-
оналних – земаљских) финансијских тржишта.

Спољнотрговински биланс плаћања и домаћа макроекономска 
ситуација, као фундаментални оквири података и индикатора за про-
цену догађања, морају бити пажљиво посматрани и анализирани. Ниво 
осетљивости под утицајем датог нивоа међународних резерви, разли-
чит је у време када инвеститори имају мање или више позитиван однос 
према економијама у развоју, односно већу или мању склоност ка пре-
ливању или ширењу кризе. Заправо, кад земља има јаке фундаменталне 
показатеље, и ако је расположење на међународним тржиштима повољ-
но, и велики обим дуга који доспева у датој години, не мора бити зна-
чајан индикатор њене осетљивости. Наиме, и висок ниво међународних 
резерви, може да буде контроверзна пројекција у условима постојања 
већих дефицита и негативног односа инвеститора.

Исто тако, промена цена хартија од врености на међународним 
финансијским тржиштима, може да указује на повећани ризик. Очеки-
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вања девалвације домаће валуте, обично повећава разлике у каматама 
између имовине номиноване у домаћој и иностраној валути. Ка томе, 
ако се предвиђају економске тешкоће, инвеститори би, најпре, почели 
да напуштају домаће тржиште акција, што би се природно одразило у 
паду цена акција. Најзад, не треба превидети да различите цене имови-
не, могу да дају противуречне сигнале само зато што су под утицајем 
различитих врста ризика.

Овај кратки преглед основних елемената за процењивање потен-
цијалних криза, у основи сугерише закључак да је могуће конструисати 
системе раног упозоравања. Једноставно, релевантни фундаментални 
показатељи проширени променама на међународном финансијском 
тржишту, а нарочито: знаци стреса у банкарском сектору, показатељи 
повезани с екстерном позицијом економије (платни биланс, реална ка-
матна стопа), те домаћа макроекономска ситуација (фискални баланс, 
раст кредита), морају бити пажљиво праћени и анализирани.

Дакле, системи раног упозоравања треба да разматрају индика-
торе осетљивости и (или) индикаторе вероватноће. При том, да би се 
конституисао успешан систем раног упозоравања, кључни индикатори 
криза треба да буду упоредиви, и то у довољној мери, и по жемљама, и у 
времену. Заправо, да би систем био коректан, најмање што треба да има 
је способност да обезбеди информативне сигнале изван времена за које 
је дизајниран, те да укључује и међусобне утицаје бројних економских, 
политичких и психолошких фактора. Рецимо, улога „заразе“ у ширењу 
криза на различите земље, стање на сектору корпоративног управљања, 
или степен отворености капитала, није лако инкорпорирати у системе 
раног упозоравања. Али овај систем не може бити, и није једино средс-
тво за мерење екстерних ризика. Он је део шире и комплексне анализе 
збивања у међународној економији и финансијама.

3. Интегрисање финансијских тржишта уопште, па ни тржиш-
та ЕУ-е, није текло и не тече лако. У ствари, јединствено тржиште фи-
нансијских услуга ЕУ (са четири битна циља, од којих постизање слобо-
де кретања капитала има главну улогу), ствара се од давне 1973. године. 
Од тада до данас, било је много разочарења, али и напора да се досегну 
главни циљеви.

Шестогодишњи Акциони план за финансијке услуге Европске ко-
мисије из маја 1999. године, у основи је признао „евидентна заостајања“, 
и имао за циљ да пробуди одговорности због до зла бога успореног 
развоја елемената јединственог тржишта финансијских услуга. Нарав-
но, план је доследно следио циљеве Лисабонске стратегије утврђене 
на Самиту ЕУ у Лисабону почетком те исте године. А приоритети су 
му били: укинути правну разноликост и друге разлике између земаља 
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чланица ЕУ, позитивно одговорити на растуће потребе за економијом 
обима компанија које се баве финансијским услугама, те промовисати 
интеграцију финансијског тржишта као кључни фактор у развоју и мо-
дернизацији целокупног финансијског система, односно и привреде у 
целини њене сложене и комплексне структуре.

Иначе, Акциони план је прецизирао три своја главна циља: ства-
рање јединственог масовног (wholesale) тржишта финансијских услуга, 
оријентација на отворенија малопродајна (retail) тржишта, те унап-
ређење и јачање пруденционе супервизије. Истовремено, план је иден-
тификовао корпоративно управљање и порезе, као подручја која су од 
есенцијалног значаја за функционисање јединственог тржишта ЕУ.

Међутим, важно је подвући, интегрисања у институције тржишта 
финансијских услуга ЕУ није, и не може бити просто и плитко копирање 
решења. Већ креативна концепција стварања која држи до широког и 
комплексног значења извора и идеја садржаних у формално-правним 
прописима ЕУ, али и најмање толико, ако не у већој мери, и у локалним 
и регионалним моралним (а то знаци и пословним) обичајима и тради-
цији.

Различити аранжмани корпоративног управљања од земље до 
земље, добар су пример за представљену тезу. То прихвата и Европска 
комисија, о цему сведочи њена Планска концепција компанијског права 
из 2003. године (Company Law Action Plan), која има за циљ хармониза-
цију и унапређење корпоративног управљања у земљама ЕУ.

Сложена је ситуација и са опорезивањем. Проблем различитих 
пореских третмана, показало се, главна је препрека за интеграцију тр-
жишта финансијских услуга. Због тога Комисија и намерава да изгради 
правила о порезу на додатну вредност на финансијске услуге која би 
била прилагођена еволуцији и циљевима јединственог тржишта, али и 
координирана са секторским политикама као што су политика конку-
ренције, политика заштите потрошача, или уговорно право у целини 
његове сложене облигационе структуре.

Није се Европска комисија зауставила на томе. Она добро осећа 
проблеме интерграције финансијског тржишта, односно проблеме и на 
wholesale и на retail тржишту, па даље и упорно гради механизме који 
помажу остваривање циљева интеграције. У том контексту су и Дирек-
тиве о злоупотребама на тржишту, Директива о проспекту (највише о 
једној битној дефиницији – о јавној понуди), Директива о надзору над 
установама за професионално пензијско осигурање, Директива о транс-
паретности за компаније које тргују на регулисаном тржишту, те можда 
најзначајнија Директива о тржиштима фиансијских инструмената (тзв. 
MiFID директива – Markets in Financial Instruments Directive) која је заме-
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нила Директиву о инвестиционим услугама (Investment Services Directive), 
и која „регулише“ компаније које се баве инвестиционим банкарством, 
опцијама и фјучерсима, затим портфолио менаџере, брокере, дилере, те 
и алтернативне трејдинг платформе. Уз то, Директива је омогућила да 
ове компаније, без обзира где су регистроване, несметано обављају де-
латност у целој ЕУ (тзв. Single passport – јединствен пасош).

Девета европска конвенција финансијских тржишта одржана у 
јуну 2005. године с темом „Према истинској интеграцији до 2009“, снаж-
но је подржала усавршавање јединственог интегрисаног тржишта капи-
тала у ЕУ, односно успостављање „финог баланса“ у циљу подстицања 
конкуретности и квалитета тржишта. Истовремено, прокламован је и 
принцип да регулаторе не треба да занима да ли је интеграција хоризон-
тална, вертикалана или дијагонална. Битни су приоритети у контексту 
конкуренције и дисциплине на тржишту.

Најзад, Европска комисија је у својој концепцији политике и над-
зора на сектору финансијских услуга до 2010. године (White Paper on 
Financial Services Policy), а у циљу остваривања веће интеграције финан-
сијских тржишта и успостављања јединственог и економичног платног 
промета између држава чланица ЕУ, планирала формирање јединствене 
службе платног промета (још једном, после ЕЦБ, копорају институцију 
СФРЈ – познату као СДК).

4. Тржишта капитала и берзе у земљама у развоју, имали су у 
последњих десетак година два сасвим различита периода развоја. Први, 
који је трајао скоро шест-седам година, и који је означио позитиван, 
али и контроверзно структуиран развој, те други нешто засад краћи, 
који још увек траје, и који даје прикладну опомену да нове берзе могу 
бити нестабилније од берзи у развијеним земљама. Уз то, нове берзе су 
често предмет шпекулативног манипулисања, а и подручје трговања без 
детаљног познавања перформанси појединих компанија. Берзе земаља 
у развоју чине данас око 13% светске тржишне капитализације акција, 
односно око 16% укупне вредности светске трговине акцијама.

Огромни су били напори земаља у развоју да стабилизују своје 
(посебно монетарне) финансије. Но то није било довољно да се парирају 
системски ризици с којима се суочавају мале земље у свету глобалних 
финансија. Савремена технологија омогућава да се новац креће брзо и 
са мањим трошковима. Међутим, оно што највише доприноси оштрини 
криза, у основи је диспаритет у величини учесника на међународном тр-
жишту. Највеће светске банке, или велике инвестиционе компаније, чес-
то надмаше капацитете малих земаља и њихових банкарских система.

У тим условима, мале земље обично обесхрабрују велике прили-
ве „врућег новца“ повећањем ризика за зајмодавце. Упоредо са тим, све 
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више малих земаља преиспитује корисност независне валуте, односно 
опредељује се да користи режим валутног одбора. Те земље се практич-
но одричу финансијске аутономије и флексибилности, у замену „за ста-
билност“, интегрисаност и наводно ниже каматне стопе.

Овај приступ је објективно супротан схватању националног ин-
тегритета. Но, ако хоћемо да имамо стварно и искрено глобализоване 
привреде, и јединствена светска валута има смисла (као што је то некад 
било злато). Била би то концепција, у коме би циљеви раста, економске 
ефикасности и пожељне стабилности, могли бити истоветни и изједна-
чени. Финансијске кризе тиме не могу нестати, али зато могуће не би 
биле тако деструктивне по мале земље.

Суштинске тенденције се крећу заправо у том правцу.

Vuk OGNJANOVIĆ, Ph.D
Institute for Market Research, Belgrade

GLOBALIZATION, INTEGRATION AND
CAPITAL MARKET

Summary

Globalization, as a fundamental characteristic of contemporary events 
in world economy and fi nance, among other things, has a strong infl uence on 
philosophy as well as confi guration of world capital markets. Experience has 
shown that this process and this “infl uence” do not move toward the right and 
truthful business integration, in other words toward concept which identifi es 
rational content of bilaterally benefi cial relationship. Because of this young 
capital markets in the region, more exactly transition countries’ markets, and 
more widely developing countries’ are conceived as “national”. Essentially, these 
markets, provoked and “lead” by more or less viable “invitation” for European 
integration, have preferred stability over market competitiveness. In addition, 
appears that, neither IOSCO harmonization or EU directive for stock market 
regulations, for many reasons, have not fulfi lled or are not giving the expected 
results. Now the economic and fi nancial crisis is here. Its arrival brings innovative 
“strategies” for preferential and “selected” stabilization programs for “integrated” 
and “interest” capital markets. In such conditions, developing country has no 
other options, then to return to original resources and capital market development 
according to self interest and interest of its trading partners. Naturally, it keeps 
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the optimal open relationship towards foreign countries, respectively using the 
positive experience and criteria, as well as contents (fi nancial products) which 
are immanent for modern world capital markets.

Key words: globalization, fi nancial markets, capital markets, harmonization, 
stock market, integration, economic crisis, innovative strategy.
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РОБНЕ БЕРЗЕ У НОВОМ
РЕГУЛАТОРНОМ ОКРУЖЕЊУ*

Резиме

Свет се суочава са великом економском и финансијском кризом 
чији се крај тренутно не може одредити. Карактеришу је опште непо-
верење и енорман пад цена на финансијским тржиштима, смањивање 
производње и промета роба и услуга, као и запослености и бруто наци-
оналног производа. Поново се покреће питање да ли и у којој мери пре-
пустити економију дејству тржишних закона односно, у којој мери и на 
који начин ојачати регулаторну улогу државе.

Неумерена грамзивост појединих „професионалаца“ и наивност, 
али и похлепа инвеститора, без уважавања реалних показатеља, не-
миновно воде крупним проблемима у вези са неким инструментом или 
слому целог тржишта. Томе претходи немогућност или одсуство воље 
регулатора да зауставе негативне трендове. Најчешћи одговор је да се 
повећа и пооштри регулација, што, у зависности од узрока проблема, 
не мора увек бити оптимално решење. Аутор анализира регулативу и 
окружење робних берзи кроз историјат САД и директиве ЕУ, и указује 
на најновије тенденције у овој области.

С обзиром да је ова година предвиђена програмом хармонизације 
правног система Србије са правом ЕУ за усклађивање области финан-
сијских тржишта и да су започете активности на поновном уређењу 

* Овај рад је сачињен као део пројекта на Правном факултету Универзитета у 
Београду „Србија као правна држава“.
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робних берзи, аутор настоји да дефинише кључна питања за регулисање 
робне берзе, указује на могућа решења, анализирајући њихове преднос-
ти и недостатке, наглашава потребу координације већег броја органа 
и усклађивања више закона, као и метода који могу битно унапредити 
регулацију и имплементацију у овој области.

Кључне речи: робне берзе, регулаторна реформа, робни инструменти, 
директиве ЕУ.

I Уводна разматрања

Свет се суочава са великом економском и финансијском кризом 
чији се крај тренутно не може одредити. Карактеришу је опште непо-
верење и енорман пад цена на финансијским тржиштима, смањивање 
производње и промета роба и услуга, као и запослености и бруто на-
ционалног производа. Глобализација и међузависност су допринели на-
станку и убрзали преношење ових проблема преко граница. Још увек се 
сагледавају кључни узроци и предвиђају мере које ће обезбедити излазак 
из кризе на трајнијој основи. Полази се од теорије цикличног кретања 
карактеристичног за капиталистичка друштва. Поред тога, поједини 
учесници на тржишту који су истицали своју стручност и способност 
да преузму ризике, нису били довољно надзирани, нити спречени да 
направе „пирамидалне шеме“. Свако је желео да учествује у „игри“ 
претераног одобравања повољних хипотекарних кредита, која је довела 
до енормног раста цена некретнина без реалног основа. Политичари то 
нису желели да зауставе, јер су имали користи од лажне слике богатог 
друштва.

Резултат колапса тржишта и суочавања са реалношћу био је 
апсурдан. Управо земље које су се у највећој мери залагале за слободу 
предузетништва и смањивање улоге државе и регулације, принуђене су 
да средствима пореских обвезника помажу или спашавају финансијске 
институције, а посебно велике банке, које су својим пословањем и 
довеле до кризе. Све више политичара, економских теоретичара и 
практичара говори о национализацији банака, увођењу оштре регулације 
финансијских тржишта, потреби за успостављањем и јачањем глобалног 
регулаторног система. Тиме се поново покреће увек актуелно питање да 
ли и у којој мери препустити економију дејству тржишних закона – што 
је приступ који је обележио неолиберализам – односно, у којој мери и 
на који начин ојачати регулаторну улогу државе. Реч је о преиспитивању 
смисла и инструмената регулаторне политике у овој области и друштву 
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уопште. Поново се потврдило да екстреман приступ рађа екстремне 
резултате.

Изгледа да овога пута није реч о класичној цикличној кризи капи-
талистичког друштва, него о прекретници на којој се човечанство нала-
зи. Наиме, решење за растући број становника, климатске промене, све 
већи недостатак кључних ресурса и економску кризу може се пронаћи 
у одрживом коришћењу свих потенцијала, у циљу обезбеђења реално 
могућег благостања становништва или бар његовог највећег дела, или 
коришћењу разних врста принуде у циљу привремене благодети малог 
броја људи.

Узроци кризе у нашој земљи, која још увек није достигла своју кул-
минацију, првенствено су унутрашњег карактера и потичу из наслеђене 
прошлости, али и недовољног знања о врсти и темпу реформи које су 
нам потребне, као и недостатка политичке воље за покретање озбиљних 
и системских промена.

II Упоредна и историјска искуства

Упоредна анализа историјских догађаја у овој области показује да 
је потреба и жеља за регулацијом израженија у време великих превара 
и финансијских, односно економских криза. То су ситуације када неуме-
рена грамзивост појединих „професионалаца“ и наивност, али и пох-
лепа инвеститора и жеља за брзим и лаким профитом, без уважавања 
реалних показатеља, неминовно воде крупним проблемима у вези са 
неким инструментом или слому целог тржишта. Такође, томе претходи 
немогућност или одсуство воље регулатора да зауставе негативне трен-
дове. Најчешћи одговор је да се повећа и пооштри регулација, што, у 
зависности од узрока проблема, не мора увек бити оптимално решење.

1. Пример САД

Након Првог светског рата, пољопривредни сектор запао је у ре-
цесију. Закон о трговању фјучерсима био је резултат обимне истраге 
Федералне комисије о злоупотребама у трговању житом.1 Након слома 
берзе акција 1929. године, Председник Рузвелт је затражио усвајање за-

1 У случају Hill v. Wallace 359 U.S. 44 (1922), Врховни суд је огласио неуставним За-
кон о трговању фјучерсима, јер се заснивао на надлежностима Конгреса у области 
пореза. Манипулација ценама жита, убрзала је поновно усвајање закона, на осно-
ву надлежности Конгреса у области трговине. Одлуком Врховног суда у случају 
Chicago Board of Trade v. Olsen Us 1 (1923) утврђено је да је нови Закон о житним 
фјучерсима у складу са Уставом.
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кона о хартијама од вредности и робним фјучерсима. Током расправе, 
Конгрес је открио бројне злоупотребе, укључујући претеране шпекула-
ције и манипулације.2 Енормни пад цена пшенице, кукуруза и памука, 
превазишли су отпор индустрије према променама закона.

Закон о робним берзама, усвојен 1936. године, утврдио је да се 
трговање фјучерсима пољопривредних роба обавља искључиво на 
организованим берзама. Интенција је била да се олакшају поштене 
праксе и спрече преваре, претеране шпекулације и манипулације.3 
Уведена је обавеза регистрације брокерских фирми које управљају 
налозима клијената. За разлику од закона из области хартија од 
вредности, регулатор није добио надлежност да ограничава величину 
шпекулативних позиција појединачних трговаца или оних који 
заједнички иступају.4 Међутим, закон се није могао довољно брзо 
мењати да прати експанзију трговања опцијама и фјучерсима робама 
које у њему нису биле набројане. Зато су почетком 1970-их година, 
пропале фирме за опције нерегулисаних роба, што је донело губитке 
бројним несофистицираним клијентима и нагли раст цена роба. 
Резултат је био усвајање Закона о трговању робним фјучерсима 1974. 
године.5 Формирана је нова комисија, која је добила шира овлашћења, 
укључујући надлежност да изриче новчане казне за повреде закона или 
правила комисије. Она подстиче конкурентност и ефикасност тржишта 
фјучерса, штити учеснике од превара, манипулације и злоупотребних 
трговачких пракси, и обезбеђује финансијски интегритет процеса 
клиринга. Делотворним надзором, комисија омогућује тржиштима 
фјучерса да служе откривању цена и смањивању ценовног ризика.6 

2 Један од најпохлепнијих шпекуланата био је A. Кутен, чикашки трговац одговоран 
за неколико великих напада на тржишта роба. Кад се преселио у Њујорк, постао 
је познат по манипулацијама на тржиштима хартија од вредности. Доступно на 
адреси: http://www.answers.com/topic/commodities-exchange-act.

3 Манипулација је по овом закону метод трговања којом укључени трговци наме-
равају и могу да успеју да цена на тржиштима роба достигне вештачки ниво.

4 Donald A. Campbell, „Trading in Futures under the Commodity Exchange Act“, George 
Washington Law Review 26 (1958), стр. 215–254; John H. Stassen, „Th e Commodity Ex-
change Act in Perspective: A Short and Not-So-Reverent History of Futures Trading Leg-
islation in the United States“, Washington and Lee Law Review 39, no. 3 (summer 1982), 
стр. 825–884.

5 1970-их година већина трговања фјучерсима одвијала се у сектору пољопривреде. 
Последњих година, оно се проширило на робе у области енергетике и обухватило 
широк круг финансијских инструмената, укључујући стране валуте, као и државне 
хартије и берзанске индексе.

6 1982. године основано је Национално удружење за фјучерсе, као независна само-
регулаторна организација и надзорно тело за индустрију роба и фјучерса. Поред 
надзора и заштите инвеститора од преварних активности робама и фјучерсима, 
оно обезбеђује посредовање и арбиражу за решавање притужби потрошача.
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Комисија за трговање робним фјучерсима се убрзо суочила са преварним 
продајама робних опција несофистицираним клијентима. Проблем 
је решен суспендовањем трговања, док берзе не допусте трговање 
опцијама према регулисаним условима. Увођењем трговања фјучерсима 
финансијских инструмената7 које је регулисала Комисија за хартије 
од вредности, дошло је до сукоба ових комисија. Спор је разрешен 
њиховим споразумом о разграничењу надлежности. Међутим, Комисија 
за хартије од вредности је за крах тржишта акција 1987. године оптужила 
дестабилизујуће ефекте трговања фјучерсима берзанских индекса. Развој 
ванберзанских деривата, водио је додатним сукобима о начину њиховог 
регулисања, што је интензивирано када је неколико великих институција 
претрпело енормне губитке трговањем овим инструментима. Након 
колебања, Комисија за трговање робним фјучерсима је одлучила да 
дерегулише тржишта када су обе уговорне стране институционални 
трговци, што је унето у Закон о модернизацији робних фјучерса из 2000. 
године. Овај закон је критикован, након пропасти Енрон корпорације 
2001. године, која је искористила одређене одредбе закона да избегне 
регулацију својих широко постављених активности.8

2. Пример Европске уније

За разлику од САД, европска тржишта карактерише историјска 
фрагментација, као последица разлика између друштвене, политичке 
и економске структуре, инфраструктуре тржишта и регулаторних ок-
вира. Земље чланице имају различите језике, правне системе, правила 
рачуноводства и, до недавно, различите валуте. Временом конфедерал-
ни, а потом и федерални елементи добијају све више на значају, не само 
формирањем заједничких органа, него и увећањем круга и квалитета 
њихове надлежности, као и усвајањем све обимнијих и конкретнијих 
заједничких норми, са све већим степеном обавезности. Директиве 
утврђују циљеве и принципе мера, а остављају националним парламен-
тима да уведу правне норме у националном облику, док се регулативе 
директно примењују у свим земљама чланицама.9

Европски регулатори и регулација се налазе пред изазовима ук-
лањања препрека интеграцији и одржавања корака са брзим темпом 

7 На берзански индекс и на инструменте са фиксним приходом, као што су државне 
хартије од вредности.

8 Johnson, Philip McBride, Th omas Lee Hazen, Commodities Regulation, 3rd ed., New 
York, Aspen Law and Business, 1998; Jerry W. Markham, Commodities Regulation: Fraud 
Manipulation and Other Claims, St. Paul, MN: West Group, 2002.

9 Детаљније: Д. Миловановић, „Регулација тржишта хартија од вредности на нивоу 
Европске уније“, Право и привреда, Београд, 5–8, 2008.
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технолошких и тржишних промена, уз континуирано обезбеђење одго-
варајуће заштите инвеститора и стабилности широм целог финансијског 
система. Важно је обезбедити да се европски регулаторни систем конти-
нуирано, флексибилно и брзо прилагођава непредвидивим догађајима, 
без ометања легитимног развоја тржишта и уз очување неутралности у 
погледу конкуренције међу различитим пружаоцима финансијских ус-
луга.10

При изради домаћих прописа о робним берзама и финансијским 
тржиштима, неопходно је имати у виду нарочито следеће директиве 
ЕУ.11

Директива 2004/39/EC o тржиштима финансијских инструме-
натa је кључни део Акционог плана о финансијским услугама. Она до-
пушта инвестиционим фирмама, банкама и берзама да пружају услуге у 
другим земљама чланицама, на основу дозволе добијене у земљи њиховог 
седишта. Директива усклађује национална правила о пружању инвести-
ционих услуга и пословања берзи, са крајњим циљем стварања јединс-
твене европске „књиге правила о хартијама од вредности“ и повећања 
ефикасности и равноправне конкуренције на тржишту. Она прописује 
услове за издавање дозвола и пословање инвестиционих фирми у погле-
ду лица која воде пословање, акционара и чланова са квалификованим 
власништвом, чланства у овлашћеној Шеми компензације инвеститора, 
организационих услова и уплате почетног капитала. У вези са потоњим 
условом од значаја је и Директива 2006/49/EC о адекватности капита-
ла инвестиционих фирми и кредитних институција, која има за циљ 
обезбеђење једнаког третмана кредитних институција и инвестиционих 
фирми кроз усклађивање услова капитала.

Директива о тржиштима финансијских инструмената уређује и 
права инвестиционих фирми у погледу слободе пружања инвестицио-
них услуга и активности, оснивања огранка, приступа регулисаним тр-
жиштима, приступа централној уговорној страни, механизму клиринга 
и салдирања, као и право избора система салдирања.

У домашај ове директиве спадају бројне инвестиционе услуге и 
активности као што су пријем, пренос и извршење налога за један или 
више финансијских инструмената за свој или за рачун клијента; уп-
рављање портфељом; инвестиционо саветовање; и вођење механизама 
за вишеструко трговање. Поред тога она уређује и помоћне услуге: чу-

10 Final Report of the Committee of Wise Man on the Regulation of European Securities 
Markets, Brussels, 15 February 2001.

11 D. Tsibanoulis, Securities: main elements of the EU Directives, European Commission, 
Technical Assistance Information Exchange unit (TAIEX), DG Enlargement in co-op-
eration with the Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey, Seminar on 
Financial Services, Ankara, 2005.
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вање и администрирање финансијских инструмената за рачун клијена-
та, укључујући кастоди послове и повезане услуге као што је управљање 
готовином/колатералом или инвестиционо истраживање и финансијска 
анализа и сл.

Директива се односи на низ финансијских инструмената као што 
су преносиве хартије од вредности; опције, фјучерси, свопови, уговори 
о будућој стопи и сви други дериватни уговори који се односе на робе 
који се морају салдирати у готовини или се могу салдирати у готовини 
по опцији једне од страна (изван разлога неизвршења уговорних 
обавеза или другог случаја раскида уговора); опције, фјучерси, свопови, 
сви други дериватни уговори који се односе на робе који се могу 
физички салдирати, ако је обезбеђено да се њима тргује на регулисаним 
тржиштима и/или механизмима за вишеструко трговање и сл.

Посебан значај директива има за регулисана тржишта у која, из-
међу осталог спадају и робне берзе. Тако она одредбама чл. 36 до 45 
уређује издавање дозвола, услове за управљање регулисаним тржишти-
ма, услове који се односе на лица која врше значајан утицај на управљање 
регулисаним тржиштима, организационе услове, пријем финансијских 
инструмената у трговање, суспензија или уклањање инструмената из 
трговања, приступ регулисаним тржиштима, надзирање над пошто-
вањем правила регулисаних тржишта и других законских обавеза, оба-
везе у погледу транспарентности за регулисана тржишта пре и после 
трговања.

Циљ Директиве о шемама компензације инвеститора је заштита 
инвеститора у случају неизвршења обавеза инвестиционе фирме. Ком-
пензационе шеме дејствују када инвестициона фирма, према мишљењу 
надлежних органа, тренутно и у блиској будућности није у могућности 
да испуни своје обавезе које настају из потраживања инвеститора или 
где је судски орган донео одлуку која утиче на суспендовање могућнос-
ти инвеститора да истичу потраживања према инвестиционој фирми.

Покриће се мора обезбедити за потраживања која настају из не-
способности инвестиционе фирме да:

– исплати новчана средства која дугује инвеститору или која при-
падају инвеститиорима, а фирма их држи за њихов рачун у вези 
са инвестиционим пословањем; или

– врати инвеститорима било који инструмент који им припада и 
које фирма држи, администирира или њима управља за рачун 
инвеститора у вези са инвестиционим пословањем.

Директива утврђује минимални ниво компензације Заједнице по 
инвеститору и истовремено овлашћује земље чланице да, ако то желе, 
обезбеде виши ниво компензације. Захтев клијента мора се испунити 
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најдуже у року од три месеца од утврђивања испуњења услова и висине 
потраживања. Прописане су обавезе у погледу информација које се мо-
рају пружити инвеститорима.

Интенција Директиве о транспарентности 2004/109/EC је поди-
зање нивоа информација доступних инвеститорима, чиме им се помаже 
да алоцирају своја средства на основу процена које су засноване на ква-
литетнијим информацијама.

Директива 2003/6/EC о инсајдер трговању и тржишним мани-
пулацијама оснажује интегритет тржишта (сужавањем простора за 
инсајдер трговање и тржишне манипулације), доприноси хармониза-
цији правила о злоупотребама на тржишту, успоставља чврсту обавезу 
транспарентности и једнаког третмана учесника на тржишту и захте-
ва ближу сарадњу и висок степен размене информација између наци-
оналних органа, чиме обезбеђује исти оквир за извршење широм ЕУ и 
смањује потенцијалне неконзистентности и забуне. Све то би требало 
да повећа поверење инвеститора.12

Дефиниција поступања које представља злоупотребу на тржишту 
је уопштена и довољно флексибилна, да би се обезбедило њено дуго-
трајно важење. Злоуопотребе на тржишту могу настати у условима где 
су без разлога, директно или индиректно, инвеститори стављени у не-
равноправан положај, од лица која:

– су користила информације које нису јавно доступне (инсајдер 
трговање);

– су нарушила механизам утврђивања цена финансијских 
инструмената;

– су објавила нетачне или обманљиве информације.
Ова врста поступања угрожава општи принцип стављања 

инвеститора у равноправан положај.
У вези са имплементацијом Директиве 2003/6/ЕC, од значаја су 

директиве Комисије:
– 2003/124/EC, у погледу дефиниције и јавног објављивања 

поверљиве информације и дефиниције тржишне манипулаци је,
– 2004/72/EC, у погледу прихватљивих пракси на тржишту, де-

финиције поверљиве информације у односу на робне деривате, 
круга инсајдера, извештавања о трансакцијама чланова управе 
и сумњивим трансакцијама, као и

Регулатива Комисије 2273/2003, у погледу изузетака за програме откупа 
и стабилизације финансијских инструмената.

12 Christos V. Gortsos, Recent developments in European Financial Law, May 2006.
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Директива 85/611/EEC о координацији закона, прописа и админис-
тративних одредаба у погледу колективних инвестиционих подухвата 
у преносиве хартије од вредности13 има за циљ да приближи услове 
конкуренције ових субјеката и да имаоцима инвестиционих јединица 
пружи јединственију и делотворнију заштиту. Дозвола колективних 
инвестиционих подухвата издата од земље чланице у којој је њихово 
седиште, важи за све земље чланице (тзв. европски пасош). Они су 
дужни да објаве проспект, редовне извештаје и информације о продајној 
цени јединице. Директива 2001/108/EC шири домашај ове директиве 
да би обухватила подухвате који инвестирају у друге финансијске 
инструменте, као што су опције и стандардизовани финансијски фјучерс 
уговори и јединице других колективних инвестиционих подухвата. 
Директива 2001/107/EC уводи усклађена правила о приступу тржишту и 
условима за обављање пословања, заједно са пруденцијалним захтевима 
за друштва за управљање колективним инвестиционим подухватима. 
Она утврђује систем „европског пасоша“ и за друштва за управљање.

Коначно, неопходно је имати у виду и Директиву о пријему хар-
тија од вредности на званични листинг и информације које се морају 
објавити у вези са тим хартијама 2001/34/ЕC, Директиву 2003/71/EC о 
проспекту који се објављује када се хартије од вредности јавно нуде или 
су примљене у трговање и измене Директиве 2001/34/EC, Директиву о 
финансијским заложним споразумима 2002/47/ЕC и Директиву о конач-
ности салдирања у плаћању и систему салдирања хартија од вредности 
98/26/ЕC.

3. Период након наступања велике економске и финансијске 
кризе

Конгрес САД планира да доврши реформу регулативе финансијс-
ких тржишта у два корака која обухватају регулацију системског ризика 
и враћање поверења инвеститора.14 Б. Френк, председавајући Комите-
та Дома за финансијске услуге указао је на кључне елементе програма. 
Најпре, Конгрес ће реформу легислативе координирати са ЕУ и другим 
јурисдикцијама, али на дневном реду није наднационални план, нити 
ће се занемарити суверенитет држава. Ради спречавања регулаторне ар-
битраже, сарађиваће се са ЕУ на изради сличне регулативе.

13 Измењена је директивама 88/220/EEC, 95/26/EC, 2001/107/EC и 2001/108/EC.
14 Комисија за трговање робним фјучерсима објавила је 11. марта 2009. године 

„Reform Legislation to Follow Two Tracks: Systemic Risk, Investor Protection“, доступ-
но на адреси: http://www.fi nancialcrisisupdate.com/2009/03/reform-legislation-to-follow-
two-tracks-systemic-risk-investor-protection.html#more.
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Реформа регулативе мора пружити инвеститорима одређено по-
верење у погледу системског ризика и заштите инвеститора. Стога ће 
прво бити усвојен закон који успоставља регулатора системског ризика, 
који ће регулисати сваку финансијску активност која би могла да изазове 
проблем. Овај закон ће вероватно садржати и регулацију фондова 
за заштиту од ризика, свопова и других деривата, као и реформу 
компензационе заштите, да би се одвојило преузимање претераног 
ризика од компензације.

Резултат сагласности која преовлађује у САД и Европи да нема 
враћања на изворни модел, је легислатива која ће реформисати процес 
секјуритизације, тако да он поново може да омогући бржу циркулацију 
новца. Реформа ће успоставити регулатора који широм финансијског 
система може да спречи дистрибуцију неодговорних кредита. Регулатори 
ће такође бити овлашћени да ограниче неодговорно преузимање ризика.

Регулатору системског ризика ће се доделити одређене надлежнос-
ти за заштиту од системског ризика, које ће се у знатној мери преклапа-
ти са надлежностима за заштиту интегритета тржишта и инвеститора, 
што су примарне улоге Комисије за хартије од вредности и Комисије за 
трговање робним фјучерсима. Оснажиће се надлежности и способности 
ових комисија, а тренутно се не разматра међусобна реалокација пос-
тојећих надлежности. Регулатор системског ризика ће бити надлежан 
да спречи претерано задуживање грађана и да правилно реши проблем 
неликвидних финансијских институција на начине код којих се не врши 
избор између потпуног стечаја или плаћања свих дугова.

Код реформе компензације, неће се наметнути горња граница на 
укупан износ новчане накнаде, али ће се уклонити изопачени подсти-
цаји који су охрабривали претерано преузимање ризика. Постоји са-
гласност да је претерана накнада штете инвеститорима добила облик 
зарађивања додатног новца лицима која су добила опкладу, без било 
каквог губитка у случају катастрофално изгубљене опкладе. Тако је под-
стицано преузимање превеликог ризика, што је Б. Френк изразио ре-
чима „глава – побеђујем, писмо – добијам више“, чиме је стимулисано 
даље бацање новчића.

Други закон ће се поново посветити појму заштите инвеститора. 
Конгрес ће преиспитати идеју да софистицираним инвеститорима није 
потребна законска заштита. Теорија по којој лице које поседује бар мили-
он USD за инвестирање у фонд за заштиту од ризика, подразумева да је 
оно довољно паметно и софистицирано да води рачуна о себи, показала 
сe у правом светлу на примеру Медоф инвеститора. Јасно је да се заштита 
инвеститора, укључујући пензионе фондове мора знатно повећати.

Европска комисија је означила кључне принципе у широком пла-
ну Високе групе за потпуну реорганизацију финансијске регулативе у 
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ЕУ, заснованом на два стуба хармонизације и транспарентности. Група 
предвиђа Европског регулатора системског ризика, као и Европску ко-
мисију за хартије од вредности и Европски орган за банкарство. У апри-
лу, Комисија ће изнети иницијативе које су већ у процедури, за фондове 
за заштиту од ризика, приватне фондове и структуре компензације. У 
јуну, Комисија ће утврдити детаљан распоред за даље мере засноване на 
извештају Високе групе. На јесен, утврдиће се предлози за нови регула-
торни оквир и за питања која обухватају ризик ликвидности и претера-
но задуживање, као и извршење.15

III Дефинисање домаћег модела

Ова година предвиђена је програмом хармонизације правног сис-
тема Србије са правом ЕУ за усклађивање области финансијских тр-
жишта. Такође, започете су активности на поновном уређењу робних 
берзи. С обзиром да је низ питања уређења робних берзи у вези са нор-
мирањем финансијских тржишта, као и имајући у виду упоредноправна 
искуства и домаћа позитивноправна решења, као кључна питања при 
регулисању робне берзе могу се сматрати:

1. Услови за оснивање берзе – у погледу висине основног капита-
ла, техничких, организационих и кадровских претпоставки и 
сл. У вези са тим је и питање потребе за оснивање више берзи 
и ванберзанских организованих тржишта. Ако је то оправда-
но, онда би требало обезбедити услове за поштену конкурен-
цију између тих тржишта и истовремено избећи регулаторну 
арбитражу.

2. Улога, циљеви и задаци берзе у погледу организовања и ства-
рања услова за сигурно, транспарентно, поштено, ефикасно и 
економично трговање, уз потпуну равноправност учесника и 
обавештавање јавности о подацима од значаја за доношење 
правилне инвестиционе одлуке, као и у циљу контроле обавље-
ног трговања од стране јавности и регулаторних тела.

3. Избор између модела профитне и непрофитне берзе, што оп-
редељује правни режим управљања берзом, степен регулације 
коме су подвргнуте и сл. Тако је нпр. Београдска берза 2006. 
године променила статус из непрофитног у профитно акцио-
нарско друштво.

15 European Commission Endorses High Level Group Blueprint for Financial Regulatory 
Reform, доступно на адреси: http://www.fi nancialcrisisupdate.com/2009/03/european-
commission-endorses-high-level-group-blueprint-for-financial-regulatory-reform.
html#more.
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4. Дефинисање да ли је берза у државном, приватном или у мешо-
витом власништву. Битан је и круг могућих оснивача: држава, 
банке, брокерско-дилерске куће и остали посредници на роб-
ним тржиштима, евентуално произвођачи или прерађивачи 
одређене робе. Повезан са тим је и модел управљања берзом, 
уз евентуална ограничења права гласа, независно од процента 
учешћа у капиталу.

5. Избор између модела специјализованих и берзи универзалног 
типа, односно прихватања обе солуције. При томе би требало 
имати у виду инфраструктурне, кадровске и остале потенција-
ле, врсте и обим постојећих инструмената и сл. Такође, пот-
ребно је предвидети број тржишта на берзи.

6. У погледу организационог облика, берза може бити друштво 
капитала или „клуб чланова“. Исто тако, постоји питање да ли 
нпр. акционар берзе истовремено има и статус члана берзе. 
Акционарство може бити једнако чланству, мање од њега, али 
не и више од чланства. Ово је од значаја за разграничење хори-
зонталне одговорности и вертикалне надређености.

7. Прецизно дефинисање регулаторних надлежности, нарочито 
када се на одређеној берзи тргује различитим робним и фи-
нансијским инструментима. Регулацију целокупног пословања 
берзе може обављати један орган. Ако је више тела, ради из-
бегавања сукоба надлежности, односно ставова по одређеним 
питањима, неопходно је прецизно разграничити њихове над-
лежности и/или одредити водећег регулатора.

8. Надлежни органи и тела берзе, где посебан значај имају коми-
сија за листинг, и арбитража као тело за ефикасно разрешавање 
спорова у вези са трговањем и пратећим активностима.

9. Предвиђање услова за пријем роба и робних инструмената на 
листинг.

10. Избор модела трговања на берзи, као и организациона форма 
(унутар или ван берзе) и методи клиринга и салдирања.

Закон о берзама, берзанском пословању и берзанским посредни-
цима из 1994. године, поред одредаба о финансијској берзи, садржао је 
и одредбе о робној берзи. Међутим, закони који уређују тржиште хар-
тија од вредности и других финансијских инструмената од почетка овог 
века, не садрже дате одредбе. Тиме је створена правна празнина и ос-
тављена, тада већ постојећа Продуктна берза у Новом Саду, без норми 
које би прописивале њен статус и начин функционисања, у нади да ће 
се материја робне берзе уредити посебним прописом.
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У вези са наведеним проблемом и потребом да се уреди трговање 
робним записима и финансијским дериватима који би из њих били 
изведени, могуће је више решења.

1) Најједноставније решење је да будући Закон о јавним 
складиштима упути на одредбе Закона о тржишту хартија од вредности 
и других финансијских инструмената које се односе на организовано 
тржиште, на хартије од вредности и финансијске деривате. То би под-
разумевало, измене и допуне потоњег закона, а нарочито чл. 5 ст. 1 тач. 
2 који искључује његову примену на хартије од вредности које се из-
дају поводом промета робе и услуга, и разраду подзаконским актима 
министарстава надлежних за одређену врсту робе (у погледу стандарда 
квалитета робе и сл.), односно Комисије за хартије од вредности. У том 
смислу релевантне су одредбе овог закона које се односе на услове за 
укључивање хартија од вредности на организовано тржиште, битне од-
лике и елементе организованог тржишта.16

2) Алтернатива је да се иде на усвајање Закона о робним берзама. 
Ово се чини примеренијим решењем, имајући у виду да Предлог За-
кона о јавним складиштима пољопривредних производа није испољио 
настојања да уреди и сегмент промета робних записа на организова-
ном тржишту. Такође, имајући у виду обавезе које су преузете у про-
цесу хармонизације са правом Европске уније, планирано је усвајање 
нових закона који уређују финансијско тржиште, до краја 2009. године. 
С обзиром да је материја робних берзи неуређена већ скоро деценију, 
као и да је повољан моменат да се њеном правилном регулацијом и ус-
постављањем у складу са највишим стандардима правне сигурности, 
ефикасности и економичности трговања, клиринга и салдирања, заузме 
лидерска позиција у целом региону тзв. Западног Балкана, ова алтерна-
тива чини се примеренијом.

У вези са тим, неопходно је уочити специфичности које би зах-
тевале потпуно или бар битно другачији правни режим организовања 
трговине робним записима у односу на норме које уређују дата питања 
за друге хартије од вредности. Такође, имајући у виду да је трговање 
финансијским дериватима који гласе на робу већ уређено Законом о 
тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената, 
неопходно је сагледати важеће норме и видети да ли је неопходно да се 
оне унапреде и у ком правцу.

Оно што би несумњиво било потребно је утврђивање критерију-
ма и/или врсте роба, робних хартија од вредности и изведених инстру-

16 Реч је о одредбама чланова 10, 50 и 76 Закона о тржишту хартија од вредности и 
других финансијских инструмената (Службени гласник РС, 46/06).
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мената који би се могли наћи у оквиру берзанске, односно ванберзанске 
трговине, коју организује организатор тржишта. У вези са тим, логично 
је да би кључну улогу у сегменту дефинисања или контролисања стан-
дарда за физичке карактеристике (врста, квалитет и квантитет робе) 
требало да има надлежно министарство. Такође, неопходно је разјас-
нити која би од наведених питања била предмет саморегулације берзе, 
односно другог организатора тржишта, а која би била у надлежности 
одговарајућег министарства.

Са друге стране, при утврђивању надлежности органа (тела) за ре-
гулацију питања која се односе на пријем на листинг, трговање, клиринг 
и салдирање роба, односно робних хартија од вредности и изведених 
инструмената, потребно је имати у виду постојећу регулаторну структу-
ру на домаћем финансијском тржишту и тенденције у свету. Наиме, оне 
иду у правцу обједињавања различитих међусобно повезаних активнос-
ти на тој врсти тржишта, са циљем повећања квалитета регулације и 
координације регулаторних тела, подизања поверења и смањивања про-
стора за недозвољена понашања свих учесника на тржишту, као и на-
стојања да се смање разноврсни трошкови регулације регулаторних тела 
и учесника на тржишту. У том смислу, чини се да би најоптималнији 
модел био да за наведена питања буде надлежна Комисија за хартије од 
вредности. При том, неопходно је обезбедити све претпоставке за њено 
правилно функционисање. Најпре, неопходне су извесне измене основ-
ног закона који уређује њен статус и надлежности (претварање повере-
них у изворне послове Комисије, давање могућности да, као и Народна 
банка, изриче новчане казне за повреде законских одредби и сл.). Та-
кође, имајући у виду да се до сада код нас није трговало финансијским 
дериватима, неопходно је обезбедити да службеници Комисије поседују 
сва релевантна знања за квалитетно праћење стања и надзор над ак-
тивностима у вези са том врстом инструмената. Требало би обезбедити 
да информационо-комуникациони систем Комисије у сваком тренутку 
може да прати и рано уочи све потенцијалне опасности на (прошире-
ном) тржишту финансијских и робних инструмената. Такође, посебно 
имајући у виду недавна негативна искуства у свету, требало би водити 
рачуна да се допусти трговање оним изведеним инструментима који су 
разумљиви учесницима и омогућавају произвођачима и прерађивачима 
пренос ризика и извесност пословања, а не само пуко клађење на тр-
жишту. Коначно, као и по питању робних стандарда, и овде би требало 
пронаћи меру између улоге наведеног регулаторног тела, као кључног 
заштитника јавног интереса и берзе, односно организатора тржишта, 
као носилаца саморегулаторних функција.

При изради Закона о робним берзама, неопходно је обезбедити 
потпуну координацију активности Министарства трговине и услуга, 
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као овлашћеног предлагача и Министарства финансија, као органа над-
лежног за област финансијског тржишта, независно од тренутка њихо-
вог усвајања у Народној скупштини. С обзиром да ће, бар у првом пе-
риоду, кључну улогу на робној берзи имати пољопривредни производи, 
неопходно је обезбедити и координацију са Министарством пољопри-
вреде, шумарства и водопривреде. Иако за то још увек не постоје сви 
предуслови, при изради овог закона неопходно је заузети стратешки 
приступ у односу на будућа кретања. Тако нпр., у складу са динамиком 
ослобађања монопола у области енергетике, јавиће се и потреба за ко-
ординацијом око прописивања стандарда са Министарством рударства 
и енергетике. Усклађивањем еколошких стандарда са правом Европс-
ке уније и увођењем елемената тржишта у области дозвола за емисију 
штетних гасова и осталих материја, регулаторне надлежности Минис-
тарства животне средине и просторног планирања добиће на значају.

У погледу закона чија је међусобна усклађеност од нарочитог зна-
чаја за успешно функционисање целокупног система организованог тр-
говања робама и одговарајућим инструментима, посебан значај имају: 
Закон о робним резервама (нарочито у циљу правилног дефинисања 
улоге Дирекције робних резерви као „стабилизатора“ овог тржишта, 
слично улози Народне банке), Закон о тржишту хартија од вредности 
и других финансијских инструмената, закони из области опорезивања, 
Закон о привредним друштвима (за статусна питања организатора тр-
жишта и осталих учесника на робном тржишту), Закон о задругама (где 
би се моглo обезбедити веће јединство у наступу на тржишту, нарочито 
индивидуалних произвођача, и смањити њихови трошкови трговања), 
Закон о јавним складиштима пољопривредних производа и регулатива 
која уређује питање субвенција у области пољопривреде (да би се обез-
бедила потпуна усклађеност политика у овој области, посебно имајући 
у виду да је област пољопривреде кључно поглавље у преговорима са 
Европском унијом).

За обезбеђење правне сигурности, извесности планирања и инвес-
тирања свих учесника на тржишту роба, неопходно је избећи честе и не-
усклађене промене закона и других прописа. Посебан значај у том смислу 
имају прелазне и завршне одредбе наведених закона, јер се њима за дужи 
период (нпр. 5 година) може предвидети правац кретања (нпр. повећање 
одређених стандарда). Коначно, идеално би било да се уз законе истов-
ремено припреме и подзаконски прописи, што би омогућило тренутну 
примену закона и чиме би се избегле могуће спорне ситуације.

Поред кључне улоге државних органа, значајну улогу у пружању 
релевантних информација о новим прописима или онима који су за-
старели, непотребни и/или стварају непотребне трошкове за привреду, 
могу имати берзе, привредни субјекти, њихове асоцијације, представ-
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ници адвокатске, рачуноводствене, брокерске и других професија које 
су активно укључене у аспекте робног тржишта. Истовремено, они могу 
пружити подршку и интересној димензији у смислу дефинисања поли-
тике и пружања подршке.

Светска искуства показују да само проактивно, делотворно и за-
довољавајуће јавно-приватно партнерство може водити успешној ре-
гулаторној реформи. Овај вид сарадње у Србији нема наглашено све-
обухватно утемељење, изузев појединачних случајева, који су углавном 
резултат првенствено личних склоности кључних представника државе. 
Одредбом члана 40 Пословника Владе17 прописана је обавеза предлагача 
да у припреми закона којим се битно мења уређење неког питања или 
уређује питање које посебно занима јавност спроведе јавну расправу. 
Међутим, оне се често одвијају у погледу текста који је већ уобличен и 
у кругу који можда не одражава до краја све интересе на које нацрт за-
кона утиче. Стога јавна расправа може унети првенствено „козметичке“ 
измене, што је често један од узрока каснијег непримењивања закона 
или постизања ефеката који нису (до краја) намеравани.18

Веома је важно да држава стекне, односно повећа поверење при-
ватног сектора проактивним ангажовањем у регулаторној реформи. 
Први корак је да се реформа заснује на транспарентности и консулта-
цијама где би сви кључни носиоци интереса имали прилику да размат-
рају прописе у области тржишта роба обухваћене реформом. Од кључ-
ног значаја је да учесници „осете“ да њихови аргументовани предлози 
имају своју тежину и да се усвајају од стране државе, или да се пруже 
утемељени разлози због којих они нису прихваћени. Такође, неопходно 
је да медији прате реформу и у њој активно учествују.

Коначно, од кључног значаја је да заступници јавног интереса 
правилно процене да ли су дати предлози оправдани или представљају 
искључиво резултат настојања интересних група да заштите своје уске 
интересе (нпр. позицију на тржишту у односу на нове учеснике), док 
истовремено могу угрозити друге јавне интересе, као што су нпр. за-
штита потрошача, здравља и безбедности грађана и сл. У вези са тим, 
по посебно „осетљивим“ питањима, организовање округлих столова 
којима би присуствовали представници различитих интереса, пружило 
би аргументе за или против одређеног решења и истовремено би по-
већало транспарентност целог процеса.

17 Пословник Владе (Службени гласник Републике Србије, бр. 100/05).
18 Позитиван пример представља одлука Министарства трговине и услуга да се пре 

израде нацрта Закона о робним берзама јавно објави документациона основа у 
овој области, чиме се стварају предуслови за квалитетну јавну расправу. Кључна 
економска и правна питања за успешно функционисање робне берзе у Републици 
Србији, Економски институт, Београд, 2009.
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THE COMMODITY EXCHANGES IN THE NEW 
REGULATORY ENVIRONMENT

Summary

Th e world is facing with big economic and fi nancial crises the end of 
which can not be determined at this time. It is characterized with general lack 
of confi dence and enormous drop in prices at fi nancial markets, reduction in 
production and trade of goods and services, as well as in employment and GDP. 
Crisis again raises the issue of whether and to what extent to let the economy 
be infl uenced by market laws, as well as in which way and to what extent to 
strengthen the regulatory role of the state. Unrestrained rapaciousness of some 
“professionals”, naivety, and investors’ greed, without taking into account the real 
parameters, inevitably result in breaking the connection with some instrument 
or in the breakdown of the whole market. Th is is preceded by the inability or 
lack of regulators’ willingness to discontinue the negative regulatory trends. Th e 
most common response is to increase and to produce stricter regulation, which 
is, depending on the cause of the problem, not always the optimal solution.

Th e author analyzes the regulation and environment of commodity 
exchanges through the history of the United States and through the EU directives, 
and points to the latest trends in this area.

Given that the program of harmonization of the legal system of Serbia 
with the EU in the fi eld of fi nancial market is planned for this year, and that 
the activities on the re-regulation of the commodity exchange have already 
started, the author tries to defi ne the key issues for the regulation of commodity 
exchange, he points to possible solutions while analyzing their advantages and 
weaknesses, stresses the need for greater coordination and harmonization of 
the number of laws, as well as of methods that can signifi cantly improve the 
regulation and implementation in this area.

Key words: commodity exchanges, regulatory reform, commodity 
instruments, EU directives.
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ПОСЛОВАЊЕ НА БЕРЗИ И СУДСКИ СПОРОВИ*

Резиме

Финансијско тржиште је механизам преко кога се успоставља веза 
између понуде и тражње за финансијским инструментима. У Србији 
већи део капитала послује ван Берзе, па се из изнетих разлога сматра 
тржиштем у развоју. Организовано трговање хартијама од вредности 
одвија се у оквиру берзанске и ванберзанске трговине на Београдској бер-
зи. Судска пракса трговинских судова не може се похвалити разноврсно-
шћу и честим сусретањем са споровима који проистичу из берзанског 
пословања, а што је у вези са почетном фазом развоја тржишта капи-
тала у Србији.

Кључне речи: трговање, берзанско, ванберзанско, судски спорови.

I Тржиште капитала у Србији

Финансијско тржиште је механизам преко кога се успоставља веза 
између понуде и тражње за финансијским инструментима. Тржиште ка-
питала је сегмент финансијског тржишта и у домаћим условима још увек 
је на маргини дешавања у националној економији. Просечан грађанин 

* Користим прилику да се захвалим госпођи Гордани Достанић, директору Бео-
градске берзе и госпођи Лидији Шешкар, правном саветнику Београдске берзе, 
уз чију сарадњу су написани поједини делови тематског рада, ближе означени у 
фуснотама као коментар Београдске берзе.
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вишак средстава које поседује пласира кроз штедне улоге преко бан-
карског система, што представља најмање ризичну инвестицију, али са 
врло ниским приносом од око 5%. Инвестирање у хартије од вредности 
доноси принос и преко 30% под одређеним условима. Међутим, регула-
тива у овој области у Србији је нејасна и често неусклађена.

Како би проблематику трговања хартијама од вредности на ор-
ганизованом тржишту приближила најширим јавностима, Београдс-
ка берза преузима и едукативну улогу у виду организовања семинара 
и курсева. Такође, информисање је једна од кључних улога Берзе, јер 
слободно кретање информација доприноси учесницима тржишта да на 
њима базирају одлуку.

Судска пракса у Србији не може се похвалити разноврсношћу и 
честим сусретањем са споровима који проистичу из берзанског посло-
вања, а што је у вези са почетном фазом развоја тржишта капитала у 
домаћим условима. Разлика између развијених тржишта и тржишта у 
развоју је што нижи степен развоја подразумева да већи део капитала 
послује ван Берзе. Надаље, актуелна финансијска криза светских разме-
ра и пад просечних цена акција атрактивних компанија ствара психо-
лошке границе у нивоу криза из 1974. и 2001. године, када су индекси 
Берзе пали око 50%.

Берза у Београду основана је 1884. године, да би потом престала 
са радом у априлу 1941. године. Током 1989. године обновљено је посло-
вање, а са промењеним именом послује од 1992. године као Београдска 
берза.

Низак приход и мала популација чини природне препреке тржиш-
та капитала у домаћим условима. Главни предмет трговине акцијама су 
акције приватизованих фирми. Власници су углавном физичка лица и 
држава (укључујући институције), купци су инвеститори и фондови.1

Тематски рад ће кроз приказ појединих одлука трговинских судо-
ва указати на актуелну праксу у овој области. Пре тога биће направљен 
краћи осврт о поставкама Берзе, Централног регистра хартија од вред-
ности, о Комисији за хартије од вредности, те учесницима у берзанском 
пословању.

II Трговање на организованом тржишту

Берза је правно лице организована као акционарско друштво, 
које обавља делатност организовања трговине хартијама од вредности и 

1 Видети више: Мирослав Прокопијевић, „Појава тржишта капитала у Србији“, 
Билтен Београдске берзе, бр. 123, стр. 6.
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другим финансијским инструментима на берзанском тржишту, односно 
на берзанском и ванберзанском у складу са законом.2

Реч је о институцији коју организује секундарно трговање хар-
тијама од вредности. Берза не одређује коју ће цену постићи финансијс-
ки инструмент, већ одређује правила трговања. Комисија за хартије од 
вредности издаје дозволу за рад Берзе.3 Послове трговања хартијама од 
вредности обављају чланови Берзе, а то су брокерско дилерска друшт-
ва и овлашћене банке. Изузетно, хартијама од вредности могу трговати 
Република Србија и Народна банка Србије непосредно.4 Непосредно 
учешће подразумева да за њих ове послове обављају физичка лица која 
су овлашћена за обављање послова брокера. Остала лица само посредо-
вањем чланова. Емитент или „произвођач“ акција, продаје исте у при-
марној трговини. Свака даља препродаја је секундарна трговина и под 
законом прописаним условима обавља се на Берзи. На организованом 
тржишту тргује се акцијама и другим хартијама од вредности које се из-
дају јавном понудом, дакле, акцијама отворених акционарских друшт-
ава. Акције затворених акционарских друштава не могу бити предмет 
трговања на Берзи. Правно лице – јавно друштво, које је издавалац хар-
тије од вредности путем јавне понуде, има обавезу финансијског изве-
штавања и укључивања хартија од вредности на организовано тржиште 
по добијању одобрења од Комисије за хартије од вредности.5 Хартије 
се издају, преносе и евидентирају у облику електронског записа у ин-
формационом систему Централног регистра, депоа и клиринга хартија 
од вредности. Емитент – издавалац хартија закључује уговор са Берзом 
о трговању хартијама, а таквом уговору претходи захтев за укључење у 
организовано трговање у законом прописаним роковима. По упутству 
Берзе издавалац хартија сачињава берзански проспект на основу фи-
нансијских извештаја. Сматра се да је издавалац извршио законску оба-
везу достављања Берзи финансијског извештаја и извештаја о ревизији 
иновирањем берзанског проспекта који Берза објављује на својој интер-
нет страници.6 Клијент је дужан да Берзи доставља сваку информацију 
која утиче на цену хартија, односно акција, јер су исте најчешћи предмет 
трговања. Непоступање по овој обавези изазива спорове у вези садржи-
не проспекта, јер није дата релевантна информација. Није искључена 

2 Закон о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената 
(Службени гласник РС, бр. 46/2006), чл. 77.

3 Закон о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената, чл. 81.
4 Закон о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената, чл. 

123 до 184.
5 Закон о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената, чл. 9.
6 Видети више у Правилима пословања Београдске берзе а.д. Београд, доступно на 

адреси: www.belex.rs.
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ни намерна израда погрешних извештаја и кршење одредаба о вођењу 
пословних књига ради подизања цена акција. Сем лажне информације, 
на формирање понуде и тражње може да утиче и инсајд информација. 
Инсајдери су пре свега власници контролних пакета и њихов менаџ-
мент. Дакле, за разлику од манипулације, овде није реч о лажној инфор-
мацији, већ о информацији која није доступна јавности, а која по својој 
суштини је таква да може утицати на цену хартије од вредности на коју 
се односи. Сам појам инсајд трговања подразумева злоупотребу овакве 
информације, односно коришћење исте ради остваривања материјалне 
користи. Злоупотреба ове информације обухвата и преношење ове ин-
формације другом лицу које на основу ње оствари корист.7

Извештавање јавности путем берзанског проспекта и информа-
ција које се дистрибуирају преко интернет страница Берзе је само један 
сегмент свеукупне обавезе извештавања јавности од стране издавалаца 
хартија од вредности.

Ове обавезе јавних друштава којим је обухваћена израда основ-
ног проспекта, берзанског проспекта и других облика извештавања јав-
ности у ширем смислу обухвата и низ обавеза јавних друштава у смислу 
јавног објављивања одређених информација и извештавања Комисије за 
хартије од вредности. С тим у вези, правни оквир ових обавеза јавних 
друштава поред Закона о тржишту хартије од вредности посебно чине 
детаљне одредбе садржане у подзаконским актима Комисије за хартије 
од вредности – правилницима који регулишу питања проспекта и изве-
штавања јавних друштава. Доступни су у интегралном тексту на сајту 
Комисије (www.sec.gov.rs).8

Куповина и продаја хартија од вредности врши се испостављањем 
електронских налога у Belex путем овлашћеног посредника, а истој 
претходи низ разговора са брокером. Минимум података које мора да 
поседује инвеститор су информације о билансима предузећа, податке о 
самој хартији и пословању компаније за последње 3 године. Сам сет ин-
формација које инвеститор добија од брокера је шири (фундаментална 
и техничка анализа). Трговање на Берзи одвија се преко берзанског и 
ванберзанског тржишта. Берзанско тржиште се одвија у одређеном вре-
мену (9,30 часова до 13,00 часова) на берзанском састанку, тргује се свим 
хартијама од вредности методом континуираног трговања. На ванбер-
занском у оквиру берзанског састанка тргује се дужничким хартијама 
од вредности по фазама (од 9,30 часова до 12,00 часова) и акцијама ме-

7 Видети више: Гордана Достанић, „Београдска берза, организација пословања, трго-
вање и наздор“, Зборник радова АБА, 2006, Правни факултет у Београду, приредио 
проф. др Мирко Васиљевић, стр. 843.

8 Лидија Шешкар, Коментар Београдске берзе.
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тодом преовлађујуће цене (од 9,30 часова до 12,00 часова) или методом 
континуираног трговања (од 9,30 часова до 13,00 часова).9 Берзанско 
тржиште се разликује од ванберзанског, по томе што тргује хартијама 
које су примљене на листинг одлуком Комисије за листинг и котацију 
коју именује управни одбор Берзе. Овакви подаци јавно се објављују на 
интернет страници Берзе.

У одређеним случајевима акције које су укључене на ванберзан-
ско тржиште означавају се посебном ознаком „БП“ (без проспекта).10 
Ова ознака значи да не постоји проспект, односно да нису иновирани 
подаци у проспекту и само се у тим случајевима ставља. Дакле, ово није 
правило већ изузетак а основна улога је да се потенцијалним инвестито-
рима скрене пажње да им за дату хартију од вредности нису расположи-
ве ажурне информације од значаја за доношење инвестиционе одлуке. 
Оваква ситуација је пре свега могућа у случају када се акције укључују 
на тржиште по захтеву законитог имаоца хартија од вредности, а не из-
даваоца, што је могућност предвиђена чланом 262 Закона. У таквим слу-
чајевима, подносилац захтева није у могућности да обезбеди проспект, 
јер је реч о документу за чију је израду и свеобухватност и истинитост 
одговоран издавалац. Поред ове ситуације, ознака „без проспекта“ до-
дељује се и хартијама од вредности чији издаваоци не иновирају подат-
ке из проспекта најкасније до 31. марта текуће године са подацима из 
усвојеног годишњег рачуна за претходну годину. Ознака „БП“ се брише 
када издаваоци испуне ове минималне обавезе извештавања.11

Економски гледано, ванберзанско тржиште је део тржишта хар-
тија од вредности, које није берзанско тржиште. Правно гледано, ван-
берзанско тржиште или ванберзанска трговина је укупност свих прав-
них послова располагања хартијама, који се обављају изван котације 
било које Берзе.12

Према Закону о тржишту хартија од вредности и других финан-
сијских инструмената и ванберзанско и берзанско тржиште су дело-
ви организованог тржишта, те у том смислу појам котације обухвата 
и једно и друго тржиште, с обзиром да исти одређује да се цена ХОВ 
утврђује (котира) на организованом тржишту. Стога све хартије од 
вредности које су укључене на организовано тржиште (без обзира да 
ли је ванберзанско или берзанско) су хартије од вредности које се ко-
тирају. У нашим условима ванберзанско тржиште представља најнижи 
ниво тржишта у погледу обима и врсте обавезних информација, висине 

9 Правила пословања Београдске берзе, чл. 39.
10 Правила пословања Београдске берзе, чл. 32.
11 Лидија Шешкар, Коментар Београдске берзе.
12 Небојша Јовановић, Зборник радова АБА, 2006, стр. 843.
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капитала компаније и дужине њеног пословања, а берзанско тржиште 
је виши ниво тржишта јер се заснива на добровољности компаније да 
се укључи на то тржиште што преко уговорног односа Берзе и компа-
није даје Берзи улогу контролора над компанијом пре свега у погледу 
извршавања обавеза информисања чији минимум и начин објављивања 
прописује Берза.13

У судском поступку важно је разликовање да ли је реч о акцији 
коју је издало отворено акционарско друштво јавном понудом или о ак-
цијама затвореног акционарског друштва, да би се правилно ценили на-
води странака о постојању повреде обавезе на страни туженог да истом 
тргује у оквиру организованог тржишта. Надаље, Берза утврђује курсну 
листу хартија.14 Код акција разликујемо номиналну вредност, књиго-
водствену и тржишну. Суд од органа Берзе потражује често податке о 
тржишној цени одређене акције ради доношења одлуке о одштетним за-
хтевима. Тржишна вредност акције је она по којој се обавља куповина, 
односно продаја и која је доступна јавности, па и суду кроз курсне листе 
Берзе. Не зависи од номиналне или књиговодствене вредности.

Код акција које се продају на берзанском тржишту постоји могућ-
ност продаје хартија у сваком тренутку, али су недостаци што је ком-
панија стално изложена јавности и плаћа накнаду Берзи.15 Разликујемо 
листинг и котацију на Prime Market и Standard Market у зависности од 
одређених особина хартије.

Prime и Standard Market су делови берзанског тржишта, а услови 
за пријем на берзанско тржиште ближе су регулисани Правилником о 
листингу и котацији. Београдска берза је истовремено и организатор 
ванберзанског тржишта, које такође представља део организованог тр-
жишта, и на коме се организује трговање највећим бројем хартија од 
вредности. Основна разлика између ова два тржишта је што је укључење 
на ванберзанско тржиште законска обавеза свих издавалаца хартија 
од вредности јавном понудом (у првом реду отворених акционарских 
друштава), док се пријем на берзанско тржиште врши по захтеву из-
даваоца (дакле, претпоставља слободну вољу издаваоца). У том смислу 
улазак и останак на ванберзанском тржишту претпоставља испуњење 
законом прописаних услова, док је код берзанског тржишта за издава-
оце поред законских Берза прописала и додатне услове, који се поред 
карактеристика издаваоца у првом реду односе на строже захтеве изло-
жености јавности.16

13 Лидија Шешкар, Коментар Београдске берзе. 
14 Закон о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената, чл. 

105.
15 Семинар Београдске берзе, Регулаторни оквир рада организованог тржишта хар-

тијама од вредности, фебруар 2008. године.
16 Лидија Шешкар, Коментар Београдске берзе. 
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Само трговање детаљније је регулисано подзаконским актима 
Берзе, која су доступна на интернет страници Берзе. Иста уређују врсте 
тржишта, методе трговања, фазе, правила трговања, табле, налоге, рад-
но време Берзе, надзорну функцију Берзе, информисање, извештавање 
и сервисе Берзе, те друга питања.

О упареним трансакцијама које се обављају на Београдској берзи 
достављају се подаци Централном регистру хартија од вредности а.д. 
сваког дана електронским путем. Централни регистар, депо и клиринг 
хартија од вредности је отпочео своје пословање 19.11.2001. године у 
време емитовања обвезница старе девизне штедње. Од 10.12.2003. го-
дине, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности а.д. 
Београд представља независну институцију и акционарско друштво које 
је у потпуном власништву државе. Седиште Централног регистра хар-
тија од вредности се налази у Београду, Србији.17 Наведена институција 
је правно лице које послује као затворено акционарско друштво.18 Води 
податке о акцијама отворених и затворених акционарских друштава. 
Није јавна књига. Централни регистар хартије од вредности је дужан 
да члану Централног регистра омогући увид у део базе података који 
се односи на тог члана и његове клијенте, односно да му изда извод са 
тим подацима, у складу с правилима пословања Централног регистра. 
Дакле, подаци у Централном регистру су тајни подаци и саопштавају се 
само и под условима и на начин који су прописани Законом о тржиш-
ту хартија од вредности и других финансијских инструмената на захтев 
суда или другог надлежног органа.19 При том, када је реч о подацима 
о власништву над акцијама отворених акционарских друштава, исти 
су обухваћени одредбом чл. 211 Закона, који дефинише да су подаци 
из јединствене евиденције акционара јавни и објављују се на интернет 
страници Централног регистра на начин прописан актима Централног 
регистра. У пракси је ово такође присутно. На интернет страници ЦР-
ХОВ могуће је за одабраног издаваоца (отворено акционарско друшт-
во) поред података о првих 10 највећих акционара, односно првих 15 
за банке, извршити увид у целокупну књигу акционара. Истовремено, 
увид у податке о акционарима затворених акционарских друштава пре-
ко Централног регистра није могућ. Подаци о акционарима затворених 
акционарских друштава расположиви су на интернет страници Аген-
ције за привредне регистре.

Управни одбор Централног регистра хартија од вредности доноси 
Шифрарник врста хартија од вредности и других финансијских инстру-

17 Вида Узелац, „Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности“, Зборник 
радова АБА, 2006, стр. 571.

18 Закон о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената, чл. 
185.

19 Статут Централног регистра, депо и клиринг хартија од вредности, чл. 42. 
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мената. Хартије од вредности поседују CFI код – класификацију финан-
сијског инструмента који се састоји од низа словних ознака.20 На при-
мер, ознака ESVUFR преводи се: ES – обична акција; V – свака акција 
има један глас; U – пренос власништва није ограничен; F – у потпуности 
отплаћено; R – гласе на име и регистроване у Централном регистру. Сем 
CFI кода акција поседује и ISIN број који је јединствен за сваку хартију. 
ISIN кодови се додељују свим хартијама од вредности по међународним 
стандардима. Свака држава има свој префикс, за Србију је РС. Цент-
рални регистар хартија од вредности судске одлуке извршава сутрадан 
у односу на дан приспећа. За сваку нелогичност обраћа се јавном пра-
вобраниоцу.

Надзор над пословањем Берзе и Централног регистра, депо и 
клиринг хартија од вредности врши Комисија за хартију од вреднос-
ти. Комисија је независна и самостална организација Републике Србије 
са статусом правног лица, која обавља послове из своје надлежности 
и одговара републичкој скупштини.21 Судски спор о праву својине на 
акцијама може да буде сметња за доношење одлуке Комисије, на пример 
за одобрење проспекта за дистрибуцију нове емисије акција, па у так-
вим ситуацијама прекида поступак због решавања претходног питања 
пред судом.22 Мишљења Комисије у вези трговања на Берзи којима се 
констатује да нема повреде трговања, нису обавезна за суд. Наведено 
долази до изражаја на пример у споровима поводом утврђења апсолут-
не ништавости уговора или у споровима поводом захтева за утврђење 
да купци акција не могу остваривати право гласа у доношењу одлука 
код акционарског друштва, пошто су акције стекли куповином супрот-
ном принудним прописима. Против решења Комисије може се водити 
управни спор.

Комисија врши надзор и над пословањем овлашћених учесника 
на организованом тржишту, а то су брокерско-дилерска друштва, ов-
лашћене банке, кастоди банке и инвестициони фондови (док надзор 
над оснивањем и пословањем добровољних пензионих фондова врши 
НБС). Посебно занимљиви посредници у трговању су чланови са уло-
гом маркет-мејкера.23 За сада је један члан Београдске берзе прихватио 
такву улогу за акције издаваоца Тигар а.д. Пирот. Послови маркет-меј-
кера подразумевају обавезну куповину и продају акција у своје име и за 

20 Шифрарник врста хартија од вредности и других финансијских инструмената 
(Службени гласник РС, бр. 128/2003, 14/2004), чл. 1.

21 Закон о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената, чл. 
220.

22 На основу Закључка Комисије за хартије од вредности од 29.3.2007. године.
23 Закон о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената, чл. 

124.
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свој рачун по цени коју унапред објављује брокерско-дилерско друшт-
во. Утичу у крајњој линији на пораст ликвидности промета. Дилерски 
послови се обављају у своје име и за свој рачун ради остварења добити, 
а брокерски представљају посредовање у своје име, а за рачун налого-
давца или у име и за рачун налогодавца.

Дакле, циљ трговања је остварење добити. Једна хартија се у току 
истог дана може више пута продати и купити. Ризик оваквих трансак-
ција састоји се у одступању стварног од очекиваног приноса. Трговање 
на неразвијеном тржишту је ризично. Трговце који послују на тржишту 
пре свега ради препродаје хартија и остварења добити називамо шпеку-
лантима. Шпекулацију на тржишту нужно је разликовати од манипула-
ције, јер је иста дозвољена и представља добит на бази разлике између 
куповне и продајне цене. Манипулације се дешавају у различитим фа-
зама трговања и исте се у погледу чланова Берзе санкционишу као бер-
зански прекршаји. Такав пример је када члан Берзе врши недозвољене 
радње, тако што налог клијента не испоставља у Belex, чим се стекну ус-
лови, већ одлаже њихово испостављање за време непосредно пре почет-
ка подфазе random периода. Уз то члан Берзе је истовремено заступник 
и клијента и купца. Берзански контролор у описаној ситуацији сматрао 
је да члан Берзе врши недозвољену радњу, у смислу удруживања више 
лица која узајамним трансакцијама снижавају односно покушавају да 
снизе цену на вештачки низак ниво, а након тога врши се куповина хар-
тија од вредности. Комисија Београдске берзе а.д. Београд за утврђење 
постојања берзанских прекршаја изрицање мера и казни, у овом случају 
изрекла је члану јединствену санкцију суспензије у обављању трговине 
акцијама на Берзи у трајању од 8 месеци.24

Овде је нужно узети у обзир да сам пример било које манипула-
ције прилично је тешко укратко описати, с обзиром да сваки случај ма-
нипулације има велики број узајамно повезаних активности и догађаја 
који се у сваком конкретном случају анализирају како међусобно тако 
и у односу на прописана правила и конкретна кретања и ситуацију на 
тржишту.25

Дакле, о прекршајима решава поменута Комисија, а у другостепе-
ном поступку управни одбор Берзе, на основу Правилника о раду Ко-
мисије Београдске берзе за утврђење постојања берзанских прекршаја 
изрицањем мера и казни. Послове непосредног надзора обавља берзан-
ски контролор. Комисија Берзе може учиниоцу прекршаја да изрекне 
опомену, новчану казну, суспензију у обављању трговине. Сем о жал-
бама, управни одбор Берзе решава и о ванредним правним средствима 

24 Из Решења Комисије Београдске берзе 04/5 бр. 2922/05 од 14.12.2005. године.
25 Лидија Шешкар, Коментар Београдске берзе.



5–8/2009. Милица Милановић-Траиловић (стр. 528–542)

537

против таквих одлука. Берза је у могућности да санкционише понашање 
својих чланова, али не и даљих учесника. Комисија за хартије од вред-
ности може да покрене пред судом поступак ради заштите инвеститора 
и других лица када утврди да им је повређено одређено право.26

III Судска пракса

1. Судски спор и непостојање пасивне легитимације
Београдске берзе а.д. Београд

У тужби тужилаца, власника права на акције, Београдска берза 
а.д. означена је као друготужена, а брокерска кућа као првотужена. Ту-
жиоци потражују да суд солидарно обавеже тужене да исплате одређени 
износ на име накнаде штете која је наступила услед нерегуларне продаје 
акција на Берзи, а у висини разлике продајне цене која је постигнута за 
акције тужилаца и важеће тржишне спорног дана.

Првостепени суд одбио је тужбени захтев у односу на првотуже-
ног, са образложењем да тужиоци нису претрпели штету, јер су пред-
метне акције продате по цени која је званично важила тог дана за на-
ведене акције. У односу на друготуженог, тужбени захтев је одбијен, са 
образложењем да није пасивно легитимисан, јер се цена акција на Берзи 
формира у зависности од понуде и тражње акција на тржишту, а Бер-
за врши организовање јавне понуде хартије од вредности и повезивање 
понуде и тражње, па самим тим Берза не може имати утицаја на фор-
мирање цене акција на тржишту и не може бити одговорна за трговину 
акција по одређеној цени. Другостепени суд је прихватио овакве наводе 
и потврдио првостепену пресуду.27

2. Пренос акција ван организованог финансијског тржишта

Првостепеном пресудом одбијен је тужбени захтев тужилаца за 
утврђење ништавости уговора о преносу удела, а потом одбачена туж-
ба у делу за утврђење ништавости регистрације правног лица, чијим се 
уделима прометовало, а услед неблаговремености тужбе.

Из чињеничних навода произлази да су тужиоци као суоснива-
чи приликом оснивања првотуженог као оснивачки улог унели акције 
одређеног емитента, док је трећетужени унео новчана средства. Тужбу 
подносе јер сматрају да је пренос вршен противно одредби чл. 51 Закона 

26 Закон о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената, чл. 
220.

27 Пресуда Вишег трговинског суда Пж. бр. 4494/2007 од 31.1.2008. године.
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о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената, 
који прописује да се акцијама тргује на организованом тржишту. За вре-
ме трајања спора акције предметног емитента укључене су на ванберзан-
ско тржиште. Првостепени суд је одбио тужбени захтев, а другостепени 
суд одлуку потврдио, са образложењем да нема повреде принудних про-
писа, јер се приликом оснивања друштва са ограниченом одговорношћу 
акције могу унети као оснивачки улог.28 Такође, назначено је да у време 
закључења спорног уговора акције нису биле укључене на организова-
ном тржишту.29

Надаље, тужба за утврђење ништавости регистрације је одбачена, 
па се у оваквој ситуацији паралелно поставља и питање који правни 
интерес поседује тужилац да побија основ регистрације, када би такву 
пресуду било немогуће спровести код надлежне Агенције у случају ус-
вајања тужбеног захтева за утврђење ништавости уговора. Из изнетих 
разлога, поставља се и питање да ли тужилац поседује правни интерес 
за побијање уговора, а у погледу даљих проблема који су уочени у овом 
предмету, а то је да су тужиоци након месец дана уступили удео треће-
туженом, након чега је он постао стопроцентни власник предузећа, што 
указује да друштво и нису основали ради обављања делатности, већ из 
неких других разлога, што би се могло подвести под одређене злоупот-
ребе које су вршене од стране свих учесника. Међутим, једини дозвољен 
правни пут који би евентуално довео до промене стања у јавним књига-
ма, је благовремена тужба за утврђење ништавости регистрације.

По појединим размишљањима, субјективни рок од 30 дана за 
подношење тужбе из чл. 69 Закона о регистрацији привредних субје-
ката, тече од дана сазнања за постојање судске одлуке којом се утврђује 
ништавост спорних уговора, уколико се креће у границама објективног 
рока од 3 године од дана извршене регистрације. Наведено схватање 
представља контра став у односу на претходно изнето и из истог произ-
лази да тужилац има право на мериторну одлуку којом тражи утврђење 
ништавости уговора који се појављује као правни основ регистрације. 
Такође, исто подразумева да се као дан сазнања за разлоге ништавос-
ти узима дан сазнања за постојање судске одлуке којом се поништава 
основ уписа спорне регистрације, чиме се отвара могућност поновног 
подношења тужбе за утврђење ништавости регистрације, али само у 
границама објективног рока. У судској пракси преовлађује првобитно 
изнето мишљење, али за сада Виши трговински суд правно схватање о 
овим питањима није заузео.

28 Закон о привредним друштвима (Службени гласник РС, бр. 125/2004), чл. 14.
29 Пресуда Вишег трговинског суда у Београду Пж. бр. 4538/08 од 5.6.2008. године.
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3. Одговорност за нетачну садржину проспекта

Првостепени суд одбио је као неоснован тужбени захтев у прав-
ној ствари тужиоца брокерско-дилерског друштва против првотуженог 
привредног друштва и друготуженог брокерског друштва, ради соли-
дарног обавезивања тужених да тужиоцу накнаде штету на име уплаће-
них средстава за куповину акција.

Из чињеничних навода произлази да је у проспекту издаваоца, 
првотуженог, наведен нетачан податак да је акцијски капитал заступљен 
у укупном капиталу стопроцентно, а из разлога јер код првотуженог 
није приказан друштвени капитал, што је утицало на обрачунску цену 
акције. Решењем Београдске берзе, које је донето пре подношења туж-
бе, привремено је обустављено трговање акцијама првотуженог услед 
накнадном контролом утврђених нетачности података у проспекту. 
Решењем Београдске берзе, које је донето након утужења, утврђено је 
да престаје привремена обустава трговања акција издаваоца, те да се 
трговање наставља са одређеним датумом по индикативној цени која 
је утврђена на последњем посредничком берзанском састанку који је 
претходио обустави трговања. Иначе, акције су одлуком Берзе укључене 
на ванберзанско тржиште.

Другостепени суд потврдио је одлуку, са образложењем да су тач-
ни жалбени наводи, у смислу одредбе чл. 27 Закона о тржишту хартија 
од вредности и других финансијских инструмената, да у проспекту по-
даци морају бити истинити и потпуни. Међутим, у конкретном случају 
тужилац није доставио доказе суду да су акције заиста купљене, односно 
да је плаћена купопродајна цена, те да је Централном регистру поднета 
пријава за упис акција, па је из изнетих разлога жалба неоснована.30

4. Стицање акција од стране повезаних правних лица преко 
25% и упућивање понуде за преузимање акција свим
акционарима

Тужилац је као власник акција које је емитовао првотужени под-
нео тужбу против првотуженог привредног друштва као домаћег прав-
ног лица, тужених другог и трећег реда иностраних правних лица, те 
туженог четвртог реда, домаћег правног лица.

Из чињеничног стања утврђеног током трајања поступка произ-
лази да је реч о првом берзанском трговању акцијама чији је емитент 
првотужени (а.д. са седиштем у Србији). На аукцији која је одржана од-
ређеног дана, тужени другог и четвртог реда стекли су по 3.078 акција 

30 Пресуда Вишег трговинског суда у Београду Пж. бр. 2785/08 од 20.11.2008. године.
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са правом гласа. Акције су одлуком Берзе укључене на слободно берзан-
ско тржиште. Неспорно је да је тужени другог реда оваквом куповином 
стекао 24,305% акција чији је емитент првотужени, те да је и тужени 
четвртог реда оваквом куповином стекао 24,305% акција са правом гла-
са истог издаваоца. Спорно је да ли су тужени дугог и трећег реда по-
везана правна лица и да ли је на основу статуса повезаних лица тужени 
другог реда стекао 42,533% акција.

Првостепени суд истиче да из доказа приложених спису произ-
лази да је тужени другог реда (д.о.о. са седиштем у Словенији) власник
75 % акција туженог трећег реда (д.д. са седиштем у Словенији), а ту-
жени трећег реда стопроцентни власник четвртотуженог (д.о.о. са се-
диштем у Србији). Трговина се одвијала у време важења Закона о пре-
дузећима.

Првостепени суд је при оваквом стању ствари одбио као неосно-
ван тужбени захтев тужиоца да се утврди да тужени другог и четвртог 
реда су стекли акције супротно одредбама чл. 67 Закона о тржишту хар-
тија од вредности и других финансијских инструмената,31 те да не могу 
остваривати право гласа у доношењу одлука код туженог првог реда као 
емитента, што су тужени другог, трећег и четвртог реда дужни да трпе 
и признају. У образложењу првостепени суд истиче да тужени другог и 
трећег реда нису у односу матичног и зависног предузећа, из разлога јер 
тужилац није доказао које се материјално право има применити.

Другостепени суд је укинуо првостепену пресуду због непотпуно 
утврђеног чињеничног стања, из разлога јер предмет доказивања могу 
бити само чињенице, а суд је дужан да познаје право.

По налажењу другостепеног суда, на дати случај нужно је приме-
нити домаће материјално право, јер је институт понуде за преузимање 
регулисан домаћим правом, као и трговање на Београдској берзи. Не пос-
тоји директна правна норма која упућује на супротно посматрање датог 
случаја. Одредбом чл. 17 Закона о решавању сукоба закона са прописима 
других земаља,32 регулисано је да се припадност правних лица одређује 
по праву државе по коме је оно основано. Ако правно лице има седиште 
у другој држави, а не у оној у којој је основано и по праву те државе има 
њену припадност, сматраће се правним лицем те државе. У датом случају, 
није спорно да се припадност друго и трећетуженог има ценити по слове-
начком праву, али наведено не подразумева да се пословање иностраних 

31 Закон о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената 
(Службени лист СРЈ, бр. 65/02, Службени гласник РС, бр. 57/03, 55/04, 45/05, 85/05, 
101/05, 46/06), чл. 67.

32 Закон о решавању сукоба закона са прописима других земаља (Службени лист 
СФРЈ, бр. 43/82, 72/82, Службени лист СРЈ, бр. 46/96, Службени гласник РС, бр. 
46/06), чл. 17. 
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правних лица на територији Републике Србије такође може ценити по 
праву припадности предузећа. Дакле, у оваквој ситуацији нужно је при-
менити одредбу чл. 406 Закона о предузећима.33

У предмету првостепеног суда са идентичним чињеничним осно-
вом и туженима, али по тужби другог акционара, физичког лица које 
је власник одређеног броја акција првотуженог, тужилац предлаже да 
суд утврди да тужени не могу остваривати право гласа код првотуженог 
(као у претходном примеру), те да се обавежу тужени да му надокнаде 
штету, односно да откупе његове акције по цени коју сам предлаже са 
припадајућом каматом.

Тужилац у тужби истиче да су тужени повезана правна лица која 
су стекла преко 25% акција првотуженог са правом гласа, те да је такво 
стицање условљено посебном процедуром, односно достављањем понуде 
за преузимање акција и преосталим акционарима, која није поштована.

Током поступка првотужени је истицао приговор недостатка па-
сивне легитимације јер је он само емитент.

Друготужени је навео да се у овом случају ради о управном пос-
тупку и такође је истакао приговор недостатка пасивне легитимације.

Трећетужени је истакао исти материјално правни приговор, а из 
разлога јер није власник акција.

Тужени четвртог реда навео је да тужилац нема право на судску 
заштиту већ да се ради о управно-рачунском спору. Како тужилац није 
покренуо управно-рачунски спор против решења којима је утврђена 
вредност капитала издаваоца његова тужба је недопустива. Даље, вред-
ност акција исказана у проспекту првотуженог представља кориговану 
књиговодствену вредност и реч је о почетној цени, а како ће се фор-
мирати тржишна је неизвесна чињеница. Такође да би тужилац дошао 
у позицију да прода своје акције он је дужан да брокеру потпише про-
дајни налог. Акционари који нису дали налоге и нису продали акције 
ставили су захтев Комисији за хартије од вредности да провери спорно 
трговање, а Комисија је путем обавештења известила једног од подно-
сиоца представке, да на аукцији ни једно лице није стекло најмање 25% 
акција.

Првостепени суд утврдио је као неспорне чињенице да је тужилац 
власник одређеног броја акција, да су на аукцији која је одржана марта 
2004. године тужени другог и четвртог реда стекли по 24,305% акција 
првотуженог, да су у време куповине акције биле укључене на слободно 
берзанско тржиште Београдске берзе.

33 Пресуда Вишег трговинског суда Пж. бр. 3212/2007. Закон о предузећима (Служ-
бени лист СРЈ, бр. 29/96, 33/96 – испр. 29/97, 59/98, 74/99, 9/2001 – одлука СУС и 
36/2002, Службени гласник РС, бр. 125/2004 – др. закон), чл. 406. 
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Међутим, првостепени суд одбија тужбени захтев са образло-
жењем да друготужени и четвртотужени нису у смислу одредбе члана 
406 Закона о предузећима доказали да су повезана правна лица. Наведе-
но из разлога јер нису доставили одговарајуће доказе да тужени другог 
реда поседује 55,37% акција туженог трећег реда, те да тужени трећег 
реда је једини оснивач и власник туженог четвртог реда. Другостепени 
поступак је у току.34

Milica MILANOVIĆ-TRAILOVIĆ
Judge of High Commercial Court

STOCK EXCHANGE AND LEGAL PROCEEDINGS

Summary

Financial market is a mechanism which constitutes connection between 
demand and supply. Th e Belgrade Stock Exchange organizes trade in securities 
and fi nancial derivatives on the regulated and unregulated market. Since the 
greater part of capital in Serbia is dealing on unregulated market, it is considered 
as developing market. It is the reason why there are not many legal proceedings 
in commercial court jurisprudence in Serbia.

Key words: trading, stock exchange, unregulated market, legal proceedings.

34 Пресуда Трговинског суда у Новом Саду П. бр. 345/08 од 19.5.2008. године. 
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ХИПОТЕКАРНО ТРЖИШТЕ И
ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Резиме

У овом делу аутор анализира питање функционисања хипотекар-
ног тржишта и европске интеграције, које је добило на актуелности 
и значају у садашњем тренутку глобалне финансијске кризе, инициране 
сломом хипотекарног система са последицама по бројне учеснике.

Аутор указује на савремене тенденције развоја и специфичности 
структуре, инструмената и институција хипотекарног тржишта, као 
симбиозе кредитног и тржишта хартија од вредности. Аутор посебно 
разматра феномен секјуритизације – рефинансирања кредита и потре-
бу стандардизације. У упоредној анализи метода aмеричког и eвропског 
(другог по величини) хипотекарног тржишта, аутор истиче да ЕУ чини 
јединствено тржишно пространство, али да постоје велике разлике у 
законодавствима и финансијским системима појединих земаља чланица. 
Аутор се осврће на традицију Србије у развоју хипотекарног кредити-
рања од пре готово два века, као и перспективе развоја хипотекарног тр-
жишта. Аутор закључује да превладавање актуелне хипотекарне кризе 
нуди више питања, него одговора, као и да то питање превазилази оквире 
појединачне државе, већ има транснационални (више од европских интег-
рација) карактер, јер постоји снажна повезаност финансијског и реалног 
сектора, што захтева чврсту наднационалну регулацију.
Кључне речи: хипотекарно тржиште, Европска унија, секјуритиза-

ција, законодавство, криза, регулација.

* Четврти председник Комисије за хартије од вредности и финансијско тржиште.
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I Уводне напомене

Без икакве сумње, последње две године у светским размерама 
обележила је криза хипотекарног тржишта у САД, изазвана контамини-
раним кредитима, са несагледивим последицама по глобалну економију. 
За слом постојећег хипотекарног система одговорни су бројни играчи, 
тржишни регулатори и фактори међународног тржишта капитала, у 
чијем средишту се налази појам секјуритизације – савремене финансиј-
ке иновације, која је била означена као свемоћни механизам за оства-
рење стамбених снова. Савремена хипотекарна тржишта, са својом при-
родном сложеношћу инструмената, институција и регулације, показују 
своје специфичности и већу отпорност у земљама Европске уније иако 
не постоји хомогено хипотекарно тржиште ЕУ.

За перспективе хипотекарног тржишта у Србији, битна је наша 
богата традиција, хармонизација закона, јачање институција и унап-
ређење надзора над постојећим примарним тржиштем, по угледу на 
земље континенталног права. Широке стручне дискусије и бројне ини-
цијативе најмоћнијих земаља света требало би да дају праву терапију 
за излазак из кризе. Па ипак, још увек је много више питања, него од-
говора!

II Савремене тенденције и специфичности хипотекарних 
тржишта

Хипотекарно тржиште, као специјализовани сегмент тржиш-
та капитала, представља изузетно сложени механизам, односно скуп 
операција кредитних и финансијских инструмената, непосредно или 
посредно обезбеђених хипотеком, који је заснован на праву и држав-
ној регулацији тржишних учесника.1 Хипотекарно тржиште, због својих 
мултипликативних ефеката, у развијеним земљама (САД, ЕУ и др.) за-
узима особито важно место, као барометар коњунктуре укупне еконо-
мије тих земаља.

У условима савремених тенденција глобализације, дерегулације, 
либерализације, информатичке револуције и финансијских иновација, 
у чијем средишту је секјуритизација, хипотекарно тржиште је постало 

1 Сложеност система хипотекарног тржишта запажа се и из угла појединачних ко-
рисника кредита. Често се у породици тумачи номинална величина и каматне сто-
пе у месечним ануитетима, да ли су каматне стопе фиксне или могу да се мењају 
током отплатног периода. Многи људи траже одговор на питања како да дођу до 
стана основног дела своје имовине, јер је хипотекарна задуженост њихова најкруп-
нија животна дуговна обавеза.
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незаобилазни сегмент инвестирања у транснационалним размерама, 
али и извор глобалне економске кризе. У условима савремених тен-
денција глобализације хипотекарно тржиште почива на симбиози тр-
жишта кредитних и финансијских инструмената, како на примарном 
(хипотрекарни кредит и примарне хипотекарне обвезнице), тако и на 
секундарном тржишту (промет примарних хипотекарних инструмената 
и емисија финансијских инструмената-деривата кредитних инструмена-
та или њихових деривата).

Специфичност развијених хипотекарних тржишта је процес секју-
ритизације (за разлику од других инструмената дуга-обвезница, на при-
мер), који је у последњим деценијама омогућио брз и (не)контролисан 
развој секундарног хипотекарног тржишта у свету. Инструменти хипо-
текарног тржишта су обезбеђени (непосредно или посредно) реалном 
залогом на непокретности – хипотеком, што их је дуго времена чинило 
супериорним, али су данас постали иницијална главобоља међународ-
них финансија и финансијских институција и регулатора.2

Развијено хипотекарно тржиште карактерише огроман обим 
трговине (при чему су САД на првом, а земље Европске уније на другом 
месту у свету).3 Хипотекарно тржиште укључује огроман број учесника-
домаћинстава (у САД и ЕУ десетине милиона субјеката користе 
хипотекарне кредите), због чега овај сегмент финансијског тржишта има 
велику социјалну и политичку сензибилност. Постоји велико шаренило 
различитих хипотекарних инструмената хипотекарни кредити имају 
различите номинале – износе и најдуже рокове доспећа (10 до 30 година), 
што захтева њихову стандардизацију, у циљу рефинансирања и развоја 
секундарног тржишта.

Основне стубове савремних хипотекарних тржишта у Европској 
унији чине:

– На примарном хипотекарном тржишту – институције-креато-
ри хипотекарних кредита (које одобравају домаћинствима) су 
хипотекарне банке, стамбене штедионице, универзалне банке и 
задруге, које се битно разликују по механизмима мобилизације 

2 Термин „хипотека“ води порекло из древне Грчке, увео га је Солон 594. године пре 
наше ере. Он је спроводећи реформе омогућио да власништво некретнина може да 
буде залог по обавезама дужника, за разлику од периода када је дужнику, у случаја 
невраћања дуга, претило ропство. Он је предложио да се на међи имања дужника 
постави стубић на коме је писало да та земља служи за обезбеђење одређеног из-
носа дуга. Тако је лична одговорност дужника прерасла у имовинску, а тај стубић 
је назван хипотека.

3 Задуженост по хипотекарним стамбеним кредитима у САД износила је око 4 три-
лиона долара, а у ЕУ 2,7 трилиона евра.
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средстава за финансирање (наменска штедња грађана или еми-
сија хипотекарних хартија од вредности).

– На секундарном хипотекарном тржишту – институције еми-
тенти хартија на бази датих кредита.

– На тржишту капитала – инвеститори: комерцијалне банке, 
штедионице, пензиони фондови, осигуравајуће компаније и 
др.

У овом раду истичу се неке основне карактеристике различитих 
модела организације хипотекарних тржишта (САД – агенције и земље 
ЕУ – хипотекарне банке). При томе се истичу специфичности права Ев-
ропске уније и традиционална фрагментација европских хипотекарних 
тржишта као последица разлика, друштвене, економске и политичке 
структуре.

III Инструменти хипотекарног тржишта

1. Хипотекарни кредити

Смисао хипотекарних кредита је исти у већини земаља због обез-
беђења реалном имовином. Са правног аспекта најважнији су: кредитни 
уговор, заложно право – средства обезбеђења (поред меница, жираната, 
осигурања кредита и хипотека – као четворoслојна заштита), процеду-
ра лицитације у случају дефолта, чување некретнине, порези, заштитне 
клаузуле и друго.

Стандарди андерајтинга – као кључно питање оцене вероватноће 
враћања хипотекарних кредита претпоставља оцену кредитне способ-
ности потенцијалног зајмотражиоца, која је релативно сложенија од 
других облика кредитирања, а концентрише се на више ризика и три 
основна критеријума: а) стабилност примања, б) вредност имовине и 
в) репутацију, при чему постоје различити правни и методолошки при-
ступи у појединим земљама ЕУ.

Основни типови ризика кредитора су: кредитни, каматни и ин-
флациони, ризик неликвидности и ризик реинвестирања.

Типови амортизације хипотекарних кредита у Европској унији 
чине ову врсту кредита специфичном, јер се ликвидација дуга врши 
постепено, а не само у целини о року доспећа. Различити модели амор-
тизације ових кредита своде се на традиционалне и модификоване ти-
пове отплате:

– Традиционални тип отплате подразумева класичан аморти-
зациони начин отплате системом једнаких месечних ануитета (који у 
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себи садрже отплату дела главнице и камату) уз фиксну каматну стопу. 
У првим годинама отплате већи део месечног ануитета односи се на ка-
мату, док касније расте удео главнице у ануитету. Тако се кредит угово-
рен на 30 година, у 15-ој години, отплати тек са 1/4, а у 23-ој години са 
1/2 одобрене суме кредита (плаћа 23 године, а отплати пола дуга, већина 
„отишла“ на камату као цену кредита).

– Модификовани типови отплате представљају револуционарну 
финансијску иновацију са променљивим отплатама хипотекарних кре-
дита на развијеним финансијским тржиштима Европске уније). Најпоз-
натије су следеће хипотеке: варијабилна каматна стопа (adjustable-rate 
mortgage, ARM) – „везује се“ за тржишну каматну стопу, периодична 
промена каматне стопе (rollover mortgage, RM) – преуговарање нпр. сва-
ких пет година, постепени раст плаћања (graduate mortgage, GPM) – по-
годна за младе, због очекиваног раста прихода, периодично степенасто 
повећање уплата (step-rate mortgage, SRM), обрнути ануитет (reverse-
annuity mortgage, RAM) – погодан за старије особе, конвертујући кредит 
– замена фиксне каматне стопе за променљиву, кредит са повлашћеним 
грејс периодом, учешће кредитора у прирасту вредности хипотеке (по-
дела профита, уз смањење каматне стопе) и друге хипотеке.

2. Примарне хипотекарне обвезнице

Емисија и промет примарних хипотекарних обвезница у развије-
ним земљама слични су осталим дужничким хартијама од вредности. 
Ове обвезнице представљају форму дугорочних компанијских обвез-
ница, обезбеђених хипотеком. Служе за финансирање изградње комер-
цијалних објеката и финансирање компанија, при чему осигурање чини 
само реална имовина, а не укупан приход, као код осталих обвезница 
предузећа. Основне врсте ових обвезница су:

– опште хипотекарне обвезнице (mortgage bonds – MB) – осигу-
ране хипотеком на целокупној имовини компаније,

– специфичне хипотекарне обвезнице (property specifi c bonds – 
PSB) – осигуране хипотеком само на једном конкретном објекту 
компаније.

По својој природи, примарне хипотекарне обвезнице су најс-
личније доходним обвезницама државе или локалне самоуправе, јер се 
отплаћују приходом од реализације пројекта који се финансира овим 
хартијама од вредности (исплата дуга у целости о року доспећа, а не 
амортизационим методом).
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3. Секундарно хипотекарно тржиште

У развијеним земљама Европске уније постоје два система стам-
беног финансирања: депозитни и хипотекарни.

Депозитни или штедно-кредитни систем заснива се на привла-
чењу јефтиних депозита од грађана, на бази уговорне штедње, на основу 
чега се касније узима хипотекарни кредит (по моделу „штедња – период 
чекања – кредит“). Карактеристични су затворени (немачки) и отворени 
(француски) системи штедње за стан. У традиционалном депозитном 
моделу, једна иста институција је и оригинатор и власник и сервисер хи-
потекарног дуга. Историјски гледано, предност такве вертикалне интег-
рације је смањење трошкова везаних са прикупљање и чување инфор-
мација о дужницима на једном месту, као и развој веза између банке и 
дужника. Са друге стране, главни недостак вертикалне интеграције је то 
што једна институција преузима на себе сав ризик пословања.

Хипотекарни систем или модел секундарног тржишта се заснива 
на делатности хипотекарних банака, које привлаче средства за кредити-
рање, пре свега, на основу емисије хипотекарних хартија од вредности. 
Приликом продаје хипотекарних кредита јавља се проблем информаци-
оне асиметрије.4 Наиме, оригинатори најчешће знају (боље него купци) 
квалитет зајмова које желе да продају, а пре свега, њихов кредитни ри-
зик. Такође, лош квалитет неке хипотеке, показала је и актуелна светска 
криза, може се исказати тек у каснијим годинама, пошто је трансакција 
обављена.

У пракси земаља Европске уније користе се различити методи за 
јачање секунарног хипотекарног тржишта: стандардизација, репутација 
и гарантовање кредита.

Док примарно хипотекарно тржиште означава одобравање кре-
дита корисницима, дотле се функционисање секундарног хипотекарног 
тржишта одвија на два сегмента тога тржишта (кредитно и ХОВ) и 
преко два основна паралелна механизма, и то:

– први сегмент тржишта чини тржиште куповине-продаје 
кредита, механизам тзв. приватног пласмана или директне 
купопродаје хипотекарних кредита између банака и институцио-
налних инвеститора, који их могу даље продавати све до мо-
мента крајњих рокова доспећа,

– други сегмент тржишта чини тржиште ХОВ на основу 
хипотека, односно механизам јавне емисије – секјуритизација, 

4 Мирко Васиљевић, Корпоративно управљање – правни аспекти, Правни факултет 
Универзитета у Београду и Профинвест доо, Београд, 2007.
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тј. рефинансирање кредита кроз емисију хипотекарних хартија 
од вредности, на основу пула примарних инструмената и про-
даје институционалним инвеститорима (банка – посредник 
– инвеститор).

Секјуритизација кредита је процес трансформације (децентрализа-
ције) хипотекарних кредита („као сировине“) у хартије од вредности, кроз 
више операција: 1) иницијално одобравање кредита, 2) „препакивање“ кре-
дита, односно усклађивање намена, рокова и камате кредита са структу-
ром новокомпонованих хипотекарних обвезница, које се емитују на бази 
формираног пула тих кредита, 3) побољшање кредитног квалитета систе-
мом осигурања и гарантовања, 4) продајом – прометом секјуритизованог 
кредита на секундарном тржишту (инвестирање), и 5) сервисирање ини-
цијално одобрених кредита (прикупљање и обрачун ануитета и др.).

Институционални инвеститори су заинтересовани за хипотекар-
не кредите због више камате коју они носе у односу на државне обвез-
нице и комерцијале записе. Проблем ефективности кредита представља 
превремена отплата (у просеку кредити одобрени на 30 год. врате се за 
12 година), која се, у најновије време, решава колатералним хипотекар-
ним обвезницама.

IV Модели хипотекарних тржишта

1. Америчка искуства

Савремени систем хипотекарног кредитирања у САД је настао го-
тово пре осам деценија (1932) у време Велике депресије. Тада је председ-
ник САД Франклин Рузвелт реализовао план реформи на одржавању 
банкарског система, заснованог пре свега на повратку поверења у хипо-
текарно кредитирање.5 Амерички хипотекарни систем наводимо, како 
због великих резултата – просечна старост станова у САД је 23 године, 
тако и због историјских аспеката и закономерности настајања (историја 
се понавља, зато лекције треба савладати).6 Америка је земља са најраз-
вијенијем финансијским тржиштем, а тиме и секундарним хипотекар-
ним тржиштем, како у погледу институција, тако и у погледу разновр-
сности финансијских инструмената који се нуде инвеститорима.

5 Више о хипотекарном стамбеном тржишту у САД и земљама ЕУ у књизи: Милош 
Јанковић, Хипотекарно тржиште, Београд, Чигоја штампа и удружење банака Ср-
бије, 1999; A. Coles, J. Hardt, Mortgage markets: Why US and EU markets are so diferent, 
Th e European Mortgage Federation, 2000.

6 Американци су изузетно мобилна нација. Више од половине грађана никада није 
живело на једном месту дуже од 10 година, а 20% од њих само 15 месеци. Због тога, 
мобилни станови чине у САД преко 7% укупног стамбеног фонда.
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Да би помогао креирање секундарног тржишта хипотека, америч-
ки Конгрес је, током више деценија, дао налог за стварање три вели-
ке агенције које данас играју посебно важну улогу на секундарном тр-
жишту: Federal National Mortgage Assocation (или Фани Меј), Government 
National Mortgage Association (Гини Меј), и Federal Home Loan Mortgage 
Corporation (Фреди Мек). Мада све три издају хипотекарне заложнице 
и мада су њихове улоге на тржишту еволуирале временом, историјски 
гледано свака од ове три агенције је креирана са одређеном посебном 
функцијом. Али ове три агенције су стекле статус картела послујући без 
конкуренције, уз велике изазове моралног хазарда. Агенције су обезбе-
диле привлачност хипотеке преко: 1) увођења једноoбразних кредитних 
стандарда за секундарно тржиште, 2) хипотекарног осигурања и гаран-
товања, 3) увођења нових инструмената, 4) куповине хипотекарних кре-
дита и емисије хартија од вредности.

Најстарија агенција те врсте је Фани Меј (1938). Функција јој је 
била да створи секундарно тржиште за субвенционисане хипотеке си-
ромашнијим слојевима становништва (FHA) и ратним ветеранима (VA) 
са циљем побољшања ликвидности њихових оригинатора. Уз то, Фани 
Меј је била извор субвенција за FHA и VA хипотекарне програме, а има-
ла је и улогу стечајног управника за оне зајмове из тих програма који су 
одлазили под стечај. Три деценије касније (1968) држава је одлучила да, 
пошто је помогла оригинаторима субвенционисаних хипотека, то исто 
уради и за, много веће, тржиште приватних (обичних) хипотека. Посло-
ве везане за субвенционисање и ликвидацију FHA/VА зајмова преузела 
је Гини Меј, створена у то време баш у ту сврху. То је ослободило Фани 
Меј да уђе у послове са приватним хипотекама. Занимљиво је, међутим, 
да је и до данас Фани Меј концентрисана углавном на FHA/VА хипоте-
ке, иако то не би морала да буде. Трећа значајна агенција је Фреди Мек 
(1970). Њена улога је била да се фокусира примарно на секјуритизацију 
приватних хипотека. Може се рећи да је, у одређеној мери, Фреди Мек 
еквивалент Фани Меј за приватне хипотеке.

Новији развој (1979-1982) означила је банкарска криза чији је уз-
рок био дугорочни пад индустријске производње у условима нафтне 
кризе, а последица велика незапосленост, што је онемогућавало отпла-
ту кредита, смањивало шедњу и успоравало операције на сектору не-
кретнина. Уведене су (1982) и флексибилне, уместо фиксних каматних 
стопа на стамбене кредите. Од средине 2007. године појављује се криза 
у САД везана за деривате хипотекарних хартија од вредности. Негатив-
не последице су: велики раст дефолта хипотекараних дужника са ниским 
кредитним квалитетом (sub-prime mortgage), што је повукло са собом бан-
кротство низа великих играча на том тржишту. Тешкоће су се пренеле 
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и на европске институције које су инвестирале у дериватне прозводе на 
САД тржишту.

2. Европска искуства

У складу са Директивом ЕЕЗ (1987) омогућено је хипотекарним 
институцијама свих земаља чланица да послују на јединственом хипо-
текарном пространству, али са својим различитим правним, финан-
сијским и националним хипотекарним системима. Већа конкуренција 
и уједначавање структуре и услова хипотекарних производа имало је 
за резултат раст обима хипотекарних кредита (највеће хипотекарно 
тржиште Европе је немачко). Карактеристично је да се у неким члани-
цама Европске уније примењује само неколико хипотекарних инстру-
мената, док у другим (нпр. Велика Британија) зајмотражиоцима је на 
рсполагању више од 4.000 различитих варијанти хипотекарних кредита. 
Крупне разлике постоје у погледу основних типова учесника. У Вели-
кој Британији – специјализоване организације – грађевинска друштва, 
у Немачкој – хипотекарне банке, у другим земљама – комерцијалне и 
универзалне банке. При томе, за клијента је, свакако, далеко важнији 
тип производа од типа институције.

Мада се у једном броју земаља Западне Европе могу наћи, у САД 
доминантно присутни, MBS (Mortgage Backed Securities), тј. хипотекарни 
финансијски инструменти засновани на процесу секуритизације, њи-
хова примена на нашем континенту је још увек релативно ограничена 
(само око 1% укупно одобрених хипотекарних кредита у ЕУ финансира-
но уз помоћ MBS). Међутим, популарност овог метода финансирања, у 
његовим различитим појавним облицима, расте јер омогућава издвајање 
одобрених хипотекарних кредита из активе финансијских институција 
које су их одобриле. То не само да смањује кредитни ризик институције 
оригинације хипотеке већ, због смањивања укупног капитала, може 
бити интересантан инструмент у политици управљања обавезним ре-
зервама. Растом конкурентности на хипотекарном тржишту, могуће је 
очекивати и већу примену MBS финансијских инструмената.

Ипак, у ЕУ доминантно место у финансирању хипотека припада 
хипотекарним обвезницама у различитим формама. Хипотекарне об-
везнице се, као и MBS, емитују на бази одобрених хипотекарних креди-
та који служе као залога емитованих хартија од вредности. На томе се, 
међутим, и завршава сличност ове две врсте финансијских инструмена-
та. При емитовању хипотекарних обвезница, оригинација, власништво и 
сервисирање хипотекарног дуга обављају се од стране исте финансијске 
институције. Институција оригинације хипотекарних кредита задржава 
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активу (групе одобрених хипотекарних кредита) у свом билансу и сноси 
кредитни ризик емитоване хипотекарне обвезнице. Из угла емитента, 
хипотекарна обвезница је део пасиве биланса. Обвезница је везана за 
одобрене хипотекарне кредите али, најчешће, не и за тачно одређену 
групу одобрених кредита. На бази ове основне разлике развијају се раз-
личите подврсте финансијских инструмената, и у форми обвезница и 
у форми MBS, које за своју последицу имају различиту дистрибуцију 
кредитног, тржишног и каматног ризика као и ризика ликвидности и 
превремене отплате хипотекарног кредита. У зависности од емитованог 
финансијског инструмента и одредби националног законодавства, зави-
сиће и положај инвеститора у случају банкрота емитента.7

Хипотекарне обвезнице први пут у историји емитовале су хипоте-
карне банке у Европи, односно у Немачкој, пре око 240 година (државна 
хипотекарна банка Silesijan Landsehaft en, 1770. године). Након тога еми-
товане су у Данској, Шведској, Аустрији, Француској, Шпанији. Данас, 
обим емитованих хипотекарних обвезница у ЕУ превазилази износ од 
1.300 милијарди евра. Још увек једина општа дефиниција хипотекарних 
обвезница у ЕУ налази се у Директивама ЕУ из 1988. по којима хипоте-
карне обвезнице морају да:

– буду издате од стране кредитних институција,
– буду под специјалним надзором јавних регулаторних тела,
– имају довољно покриће за обавезе из обвезнице,
– имају привилегије за власнике обвезница у случају банкрота 

емитента.
Развој тржишта хипотекарних обвезница у ЕУ је битно подстак-

нут њиховим ниским ризиком и релативно високим приносом. Хипоте-
карне обвезнице успоставиле су се као један од доминантних елемената 
тржишта обвезница у ЕУ. Хипотекарне обвезнице представљају, после 
државних обвезница, другу најзначајнију врсту обвезница на тржиш-
ту ЕУ. Попут ситуације у САД, у ЕУ се бележи тренд раста приватних 
емисија хипотекарних обвезница и MBS. Увођење евра (1999) битно је 
увећало тржиште хипотекарних обвезница у ЕУ, продубљујући њихову 
ликвидност, али и захтевајући већи степен стандардизације и хармони-
зације националних законодавстава у овом домену.

Хипотекарне обвезнице у финансијском систему ЕУ у великој 
мери играју улогу коју имају и државне обвезнице. Оне се, као и држав-
не обвезнице, могу користити:

– као релативно сигурна инвестиција за финансијске институ-
ције које закони обавезују на конзервативне инвестиционе 

7 Frank Fabozi, Bond Markets, Analysis and Strategies, Prentice Hall, New Jersey, 2004.
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стратегије (нижи ризик и већа ликвидност), тј. као извориште 
финансијске активе за пензионе фондове, осигуравајуће ком-
паније и кредитне институције;

– могу их користити централне банке у процесу монетарне регу-
лације тј. као основу за repo и reverse repo уговоре или као зало-
гу за одобравање ломбардних кредита пословним банкама;

– као основа за процену каматне стопе на безризичну или ниско-
ризичну активу, која се користи у процесу израчунавања вред-
ности других обвезница на финансијском тржишту. Ова функ-
ција би нарочито дошла до изражаја у случају када се из неког 
разлога смањи ликвидност и активност на тржишту државних 
обвезница.

Емитовање хипотекарних обвезница у ЕУ регулисано је на раз-
личите начине. У већем броју земаља право емитовања ових обвезница 
је додељено специјализованим кредитним институцијама чије су актив-
ности строго регулисане и под будним надзором регулаторних тела. Ово 
је ситуација у Немачкој, Француској, Аустрији, Швајцарској, Луксем-
бургу и скандинавским земљама. У суштини европско законодавство о 
хартијама од вредности нема пуну правну базу и преимућства, већ је 
хармонизовано захваљујући захтевима тржишта и рејтинг агенција.

У Немачкој, као најразвијенијем хипотекарном тржишту ЕУ, глав-
ни носиоци су хипотекарне банке које емитују хипотекарне заложнице 
(Pfandbrief) којима рефинансирају хипотекарне кредите. Немачке хипо-
текарне заложнице, као банкарске хартије, карактерише висока стан-
дардизација и ликвидност – гласе на доносиоца и у мањим су апоенима 
(100–1.000 евра) што их чини доступним и становништву, фиксна ка-
матна стопа, краћи рок – доспеће 10 година, висок колатерал (кредит 
60%), један пул кредита за све заложнице једне институције, доминација 
(2/3) јавних у односу на приватне заложнице, вредност емисије од 50 
милиона до 1 милијарде евра (џамбо Pfandbrief). Њихову емисију одоб-
рава и контролише владина институција и оне су са највишим кредит-
ним рејтингом.

У Француској је одавно присутна емисија и промет хипотекарних 
заложница (lettres de gage), а од 1991. године и хипотекарних упутница 
(са својствима америчких PTS), у процесу секјуритизације хипотекар-
них кредита.

У Великој Британији три велике државне хипотекарне корпорације 
преузимају хипотеке и формирају пул хипотекарних кредита, на основу 
којих се емитују хипотекарне заложнице (MBS), које се не продају бан-
кама већ институционалним инвеститорима. Пул стамбених кредита је 
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стандардизован: хипотека првог реда, кредит 80%, минимални број кре-
дита у пулу 300, и др.

„Лице“ хипотекарног тржишта ЕУ је под притиском глобалне кри-
зе, захтева консолидацију, унутрашње јачање, измене стандарда, коорди-
нацију државних политика, чвршћу регулацију и, нарочито, заједничке 
напоре у правцу хармонизације хипотекарних модела ЕУ и САД. Земље 
у транзицији, чланице ЕУ чине прве значајније кораке у развоју секун-
дарног хипотекарног тржишта, емитујући хипотекарне хартије од вред-
ности на бази примарно одобрених хипотекарних кредита.

3. Развој хипотекарног кредитирања у Србији

Прошло је више од век и по од времена првих зачетака хипоте-
карног кредитирања у Србији.8 Почеци се везују за први хатишериф 
1830. године, односно указ кнеза Милоша 1836. године, којим се одређује 
минимум окућнице сељака, која се не може дати у залог по дугу, као и 
давање зајмова из црквеног фонда и фонда сирочади, што се сматра за-
четком оснивања Управе Фондова 1862. године.9 Тада почиње развој 
кредитирања у кнежевини Србији и хипотекарно кредитирање за које 
јемчи држава.

Управа Фондова је функционисала на депозитном принципу, ус-
меравајући средства јавних фондова, без обављања банкарских послова 
и прикупљања средстава из других извора. Законом из 1898. године Уп-
рава Фондова је добила овлашћење да на бази и до нивоа датих зајмова 
може емитовати државне заложнице и обвезнице, чиме је попримила 
карактер хипотекарне институције. Зајмови су давани према следећим 
условима: на бази хипотеке првог реда – залога зграда које су осигура-
не, у износу до 50% процењене вредности, уз годишњу камату од 6% 
и максималан рок враћања од 31 и по годину, као и отплату системом 
полугодишњих рата. У случају неуредног измиривања обавеза од стране 
дужника, предузимана је извршна наплата потраживања.

После Првог светског рата, 1922. године Управа Фондова се за-
коном претвара у Државну хипотекарну банку (ДХБ) Краљевине Срба, 
Хрвата и Словенаца, као модерну банкарско-хипотекарну институцију 
мешовитог типа. Све до Другог светског рата грађани су користили хи-

8 Прве хипотекарне банке се појављују у Немачкој 1770. године, а 1860. је било 13 
државних и 25 приватних земљишних банака. Хипотекарне операције у Францус-
кој отпочињу 1852. године преко банке земљишног кредита, у Русији 1882. године, 
а у САД тек 1916. године давањем дугорочних кредита фармерима на бази залоге 
земље. 

9 Миомир Гломазић, Историја Државне хипотекарне банке 1862–1932, Народна ми-
сао, Београд, 1933. 
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потекарне стамбене кредите, да би тада ово кредитирање доживело и 
свој крај – укидањем хипотекарних институција (у зграду Државне хи-
потекарне банке смештен је Народни музеј). Много година касније, у 
Србији је недавно, посебним законом, формирана Национална корпора-
ција за осигурање стамбених кредита, на основу канадског модела, која 
треба да поспеши развој хипотекарног тржишта.10 При томе је, поред 
осталих фактора и ризика, битно кретање макро-економских услова 
(инфлација, запосленост, каматне стопе, друштвени производ и др.), као 
и функционалнија правна средина и сигурност инвеститора.

V Уместо закључка

У епицентру глобалне финансијске кризе, покренуте кризом хи-
потекарног кредитирања у САД, као последица савремених тенденција 
тржишног развоја, без адекватног система надзора и регулације, дошло 
је до негативних мултипликативних ефеката на реални сектор еконо-
мије (пошто је станоградња повезана са свим гранама привреде, осим 
дуванске и филмске индустрије). Хипотекарно тржиште ЕУ је по обиму 
одмах иза САД, али не постоји одговарајућа концентрација тога тржиш-
та у ЕУ, већ велика одвојеност појединачних националних тржишта, са 
својим специфичностима у погледу инструмената, институција и регу-
лације. Постоји и одговарајућша коегзистенција америчких и европских 
инструмената хипотекарног тржишта.

Тешкоће секјуритизације актива у ЕУ проистичу из тога што су 
банке главни учесници у финансијском систему и оне не испољавају 
озбиљне проблеме с рефинансирањем, недостатком стандардизације 
кредитне документације, постоји одређена скепса према америчким фи-
нансијским иновацијама, одсуство сарадње органа банкарског надзора 
и пореских органа и друго. Хармонизација законодавства, јачање надна-
ционалних институција и чврста регулација финансијских и хипотекар-
них тржишта су услов консолидације и изласка из укупне светске кризе 
(ширењем знања и адекватном разменом информација).

10 В.: www.nkosk.co.rs.
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Summary

In this work the author analyzes the question of mortgage market func-
tioning and European integrations, which gained in actuality and signifi cance 
in the current moment of the global fi nancial crisis, initiated by the crash of the 
mortgage system with repercussions for a number of participants.

Th e author points to the modern tendencies of development, and specifi -
cities of structure, instruments and institutions in the mortgage market, as a 
symbiosis of the credit and securities markets. Th e author especially considers 
the phenomenon of securitization – credit refi nancing and the need for stand-
ardization. In a comparative analysis of methods in the American and Euro-
pean (second in size) mortgage markets, the author punctuates that the EU 
represents a single market area, but that there are great diff erences in the le-
gal and fi nancial systems of some member countries. Th e author looks back on 
the mortgage lending tradition in Serbia, from almost two centuries ago, and 
considers the perspectives of mortgage market development. Th e author con-
cludes that overcoming the current mortgage crisis off ers more questions, then 
answers, that the question exceeds the development of a single country, and has 
a transnational (more than European integrations) character, because there is 
a strong connection between the fi nancial and real economies, which calls for a 
fi rm international regulation.
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crisis, regulation.

* Th e fourth President of the Securities Commision and Financial Market.



557

мр Мирјана МАРКОВИЋ, LL.M. (Humboldt)
асистент Правног факултета Универзитета у Београду

ПРОБЛЕМ СУКОБА ИНТЕРЕСА ИЗМЕЂУ
БРОКЕРСКО-ДИЛЕРСКОГ ДРУШТВА И
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Резиме

У овом раду аутор истражује у чему се огледа специфичност про-
блема сукоба интереса између брокерско-дилерског друштва и његових 
клијената. Први део рада има уводни карактер. У њему је објашњен 
појам сукоба интереса у општем, економском и правном смислу. Након 
тога су изложене основне врсте сукоба интереса између брокерско-ди-
лерског друштва и његових клијената. Други део рада истиче узроке 
који изазивају настанак сукоба интереса у пословању брокерско-дилер-
ских друштава. Аутор закључује да су сукоби интереса неизбежни, бу-
дући да не постоји разуман и економски оправдан начин њиховог пот-
пуног спречавања. Трећи, главни део рада анализира развој схватања о 
проблемима сукоба интереса, од традиционалног схватања о безначај-
ности проблема до савременог схватања о њиховој озбиљности. У раду 
се истиче да се основни проблеми сукоба интереса огледају у постојању 
информационе асиметрије у вези са сукобом интереса и кршењем дуж-
ности лојалности, тешкоћама откривања непоштеног понашања бро-
керско-дилерског друштва и проблемима одговарајућег санкционисања 
евентуалних откривених случајева. Четврти део рада се бави негатив-
ним последицама које могу да настану на тржишту капитала услед 

* Рад представља прилог пројекту Правног факултета Универзитета у Београду 
„Развој правног система Србије и хармонизација са правом ЕУ – правни, економски, 
политички и социолошки аспекти (2009)“.
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бројних нерешених проблема сукоба интереса у пракси. Најзад, аутор за-
кључује да озбиљност и значај теме стварају потребу за проналажењем 
одговарајућих механизама за решавање проблема сукоба интереса, која 
је у праву Европске уније препозната у виду усвајања бројних посебних 
правних правила, за разлику од права Србије, где су ова питања још увек 
у великој мери занемарена.

Кључне речи: сукоб интереса, брокерско-дилерско друштво, клијент, 
дужност лојалности, поверење инвеститора, тржиште 
капитала.

I Увод

Сукоб интереса између учесника на тржишту капитала је тема 
чији различити аспекти већ више деценија заокупљају пажњу упоред-
ноправне теорије и праксе. О њеној важности довољно говоре бројни 
научни радови који разматрају проблем сукоба интереса и настоје да 
пронађу механизме за његово одговарајуће решење. Поред тога, пробле-
мом сукоба интереса се детаљно баве и законодавци, усвајањем разгра-
натих правних правила са основним циљем да утврде стандарде пош-
теног поступања у ситуацији сукоба интереса и предвиде одговарајуће 
санкције у случају њиховог кршења. Тако је и на нивоу Европске уније 
значајан утицај проблема сукоба интереса на функционисање тржишта 
капитала подстакао рад на хармонизацији правног уређења механиза-
ма за његово разрешење. Отуда, основна директива за хармонизацију 
права тржишта капитала у Европској унији (Директива 2004/39/ЕЗ о 
тржиштима финансијских инструмената)1 и директива о њеном спро-
вођењу (Директива 2006/73/ЕЗ о имплементацији Директиве 2004/39/
ЕЗ)2 садрже неколико одредби, које су искључиво посвећене регулативи 
сукоба интереса између инвестиционих предузећа (енг. investment fi rm) 
и њихових клијената. Поред тога, проблемима сукоба интереса се бави 
и Директива 2003/6/ЕЗ о злоупотреби тржишта,3 као и директиве о ње-

1 Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 
on markets in fi nancial instruments amending Council Directives 85/611/EEC and 
93/6/EEC and Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council and 
repealing Council Directive 93/22/EEC, Offi  cial Journal L 145, 30.4.2004.

2 Commission Directive 2006/73/EC of 10 August 2006 implementing Directive 2004/39/
EC of the European Parliament and of the Council as regards organisational require-
ments and operating conditions for investment fi rms and defi ned terms for the purposes 
of that Directive (Text with EEA relevance), Offi  cial Journal L 241, 2.9.2006.

3 Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 
2003 on insider dealing and market manipulation (market abuse), Offi  cial Journal L 96, 
12.4.2003.
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ном спровођењу,4 што додатно потврђује значај овог питања за ства-
рање јединственог тржишта у Европској унији.

Насупрот развијеним правним системима, у Србији овом значај-
ном питању права тржишта капитала до сада није поклањана заслуже-
на пажња, не само од стране законодавца, већ ни од стране теорије и 
праксе. Стога је истраживање ове теме неопходно, како би се истакла 
озбиљност проблема које изазивају распрострањени сукоби интереса 
на тржишту капитала, а тиме и развила свест о важности њиховог од-
говарајућег правног уређења. Циљ овог рада се огледа управо у анали-
зирању разлога који изазивају ангажовање законодаваца на посебном 
правном уређењу сукоба интереса на тржишту капитала. Разумевање 
rationis legis, као сврхе постојања посебних правила о сукобу интере-
са, ће на тај начин допринети правилној примени ових одредби, преко 
њиховог телеолошког (циљног) тумачења. За право Србије је схватање 
сврхе правила о сукобу интереса нарочито значајно, јер омогућава ра-
светљавање недостатака важећих решења и указује на правац у коме 
треба да се крећу неопходне измене позитивноправне регулативе.

Иако се у упоредном праву правила о сукобу интереса између 
учесника на тржишту капитала најчешће примењују подједнако на све 
врсте финансијских посредника, у праву Србије је њихова примена ог-
раничена на брокерско-дилерска друштва, која представљају само једну, 
додуше најзначајнију врсту професионалних пружалаца финансијских 
услуга. Имајући у виду наведену ограничену правну релеватност сукоба 
интереса у српском праву тржишта капитала, тема овог рада је усмере-
на пре свега ка анализи таквих сукоба у односу између брокерско-ди-
лерског друштва и његових клијената. При том се појам брокерско-ди-
лерског друштва тумачи тако да обухвата не само брокерско-дилерско 
друштво у ужем смислу, већ и овлашћену банку, будући да она обавља 
исту врсту делатности на тржишту. Међутим, сви проблеми који оп-
равдавају посебна правила о сукобу интереса између наведених учесни-
ка на тржишту капитала истовремено важе и за остале професионалне 

4 Commission Directive 2003/124/EC of 22 December 2003 implementing Directive 
2003/6/EC of the European Parliament and of the Council as regards the defi nition and 
public disclosure of inside information and the defi nition of market manipulation, Offi  -
cial Journal L 339, 24.12.2003; Commission Directive 2003/125/EC of 22 December 2003 
implementing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council as 
regards the fair presentation of investment recommendations and the disclosure of con-
fl icts of interest, Offi  cial Journal L 339, 24.12.2003; Commission Directive 2004/72/EC of 
29 April 2004 implementing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the 
Council as regards accepted market practices, the defi nition of inside information in rela-
tion to derivatives on commodities, the drawing up of lists of insiders, the notifi cation of 
managers’ transactions and the notifi cation of suspicious transactions, Offi  cial Journal L 
162, 30.4.2004. 
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пружаоце финансијских услуга (на пример, кастоди банке), због чега се 
у праву Србије треба заложити за одговарајуће проширење персоналног 
домена примене ових правила.

II Појам и врсте сукоба интереса

1. Појам сукоба интереса

Прописи који уређују право тржишта капитала најчешће не пре-
цизирају значење појма сукоба интереса.5 На сличан начин поступа и 
Директива ЕЗ о тржиштима финансијских инструмената, која у поједи-
ним одредбама детаљно регулише проблеме сукоба интереса, али не сад-
ржи ближе одређење самог појма.6 Отуда је један судија с правом при-
метио да је „сукоб интереса [...] термин који се често користи, а ретко 
дефинише“.7 Осим тога, додатне тешкоће у дефинисању сукоба интереса 
ствара и чињеница да овај израз има различита значења у зависности 
од угла посматрања.8 У том смислу је могуће говорити о универзалном 
(општем) појму сукоба интереса или о таквом појму у праву, економији, 
па чак и социологији. Имајући у виду примарни правни аспект овог 
рада, али и значај економске анализе за обликовање правних правила о 
сукобу интереса између брокерско-дилерског друштва и његових клије-
ната, на овом месту ће, поред општег и правног појма, бити објашњена 
и економска схватања сукоба интереса на тржишту капитала.

а) Општи појам сукоба интереса

За постојање сукоба интереса није довољно да постоје различити 
интереси два или више учесника на тржишту. У случају да сви ти ин-
тереси могу да се остваре, постоји само различитост, али не и сукобље-
ност интереса. Према томе, сукоб интереса начелно означава ситуацију 

5 Christoph Kumpan, Patrick C. Leyens, „Confl icts of Interest of Financial Intermediaries 
– Towards a Global Common Core in Confl icts of Interest Regulation“, European Com-
pany and Financial Law Review, Vol. 1, 2008, стр. 75.

6 C. Kumpan, P. C. Leyens, нав. чланак, стр. 76.
7 Наведено према: C. Kumpan, P. C. Leyens, нав. чланак, стр. 75 фн. 10.
8 О појму сукоба интереса в: Andrew Crockett, Trevor Harris, Frederic S. Mishkin, 

Eugene N. White, Confl icts of Interest in the Financial Services Industry: What Should 
We Do About Th em?, Geneva Reports on the World Economy 5, International Center for 
Monetary and Banking Studies, Centre for Economic Policy Research, 2003, стр. 5; João 
A. C. Santos, Commercial Banks in the Securities Business: A Review, Bank for Interna-
tional Settlements, Working Papers No. 56, Basle, 1998, доступно на адреси: http://pa-
pers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=8029, 24.3.2009, стр. 9. 
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у којој два или више лица имају различите интересе, који су на тај на-
чин супротстављени да само један од њих може да се оствари на терет 
другог.9 Међутим, овај општи појам сукоба интереса је сувише широк и 
обухвата небројене односе на тржишту капитала.10 Штавише, многи од 
тих односа представљају природну супротност интереса, која је пожељ-
на за развој ефикасности тржишта капитала.11 Примера ради, интерес 
продавца хартија од вредности за вишом ценом и интерес купца за ни-
жом ценом су свакако супротстављени на тај начин да остварење једног 
искључује могућност остварења другог.12 Ипак, управо ова напетост 
између интереса продавца и купца чини основ на коме почива фор-
мирање одговарајућег тржишног курса хартија од вредности. Одатле 
се закључује да општи појам сукоба интереса не омогућава раздвајање 
проблематичних од пожељних случајева супротстављених интереса на 
тржишту капитала, те није адекватно полазиште за правно уређење 
овог питања.

б) Економски појам сукоба интереса

Посебно схватање о појму сукоба интереса се развило у економ-
ској науци. Разлог због кога питање сукоба интереса заокупља интере-
совање економиста се огледа у његовом значајном утицају на ефикасно 
функционисање тржишта капитала. У економском смислу се под суко-
бом интереса подразумева ситуација у којој пружалац финансијских ус-
луга (на пример, брокерско-дилерско друштво) има вишеструке интере-
се који га подстичу да злоупотреби или сакрије информације потребне 
за ефикасно функционисање тржишта.13 Према томе, код економског 
појма сукоба интереса нагласак је стављен на последицу постојања раз-

9 Упореди: Небојша Јовановић у: Мирко Васиљевић, Бранко Васиљевић, Дејан Ма-
линић (уредници), Финансијска тржишта, Београд, 2008, стр. 460; Marc Kruithof, 
Confl icts of Interest in Institutional Asset Management: Is the EU Regulatory Approach 
Adequate?, Financial Law Institute, Working Paper Series, 2005–07, 2005, доступно на 
адреси: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=871178, 24.3.2009, стр. 2; A. 
Crockett, T. Harris, F. S. Mishkin, E. N. White, нав. дело, стр. 5; Ј. A. C. Santos, нав. 
рад, стр. 9; Владимир Врачарић, „Сукоб интереса у инвестиционом банкарству и 
његово регулисање“, Право и привреда, бр. 5–8/2008, стр. 817.

10 Сличну, прешироку дефиницију сукоба интереса користи и IOSCO у једном од 
својих извештаја. В.: C. Kumpan, P. C. Leyens, нав. чланак, стр. 77.

11 Н. Јовановић у: М. Васиљевић, Б. Васиљевић, Д. Малинић, нав. дело, стр. 460. 
12 Rashid Bahar, Luc Th évenoz (eds.), Confl icts of Interest: Corporate Governance and Fi-

nancial Market, Kluwer Law International, 2006, стр. 2; Н. Јовановић у: М. Васиљевић, 
Б. Васиљевић, Д. Малинић, нав. дело, стр. 460.

13 A. Crockett, T. Harris, F. S. Mishkin, E. N. White, нав. дело, стр. xix и 5; C. Kumpan, P. 
C. Leyens, нав. чланак, стр. 77; В. Врачарић, нав. чланак, стр. 818.
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личитих интереса, која се састоји у подстицају за прикривање или ис-
коришћавање информација непознатих другом учеснику на тржишту. 
Другим речима, различитост интереса се у економском смислу посмат-
ра као сукоб интереса, само онда када за резултат има потенцијалну или 
стварну информациону асиметрију између учесника на тржишту.

в) Правни појам сукоба интереса

Појму сукоба интереса између брокерско-дилерског друштва и 
његових клијената правници придају најуже значење.14 Иако дефини-
ције овог појма нису потпуно уједначене, у правној науци преовлађује 
схватање по коме сукоб интереса може да настане само у случају када 
једно лице (брокерско-дилерско друштво) има дужност поступања у 
интересу другог лица (клијента).15 У појединим правним системима 
се наведена дужност поступања у интересу клијента другачије назива 
„дужност лојалности према клијенту“.16 При том, за постојање сукоба 
интереса није довољно само да постоји дужност поступања у интересу 
клијента, већ је потребно и да у конкретној ситуацији брокерско-ди-
лерско друштво има известан степен дискреције приликом доношења 
одлуке о томе шта је у најбољем интересу клијента.17 У супротном, ако 
је брокерско-дилерско друштво, примера ради, у извршавању налога у 
потпуности везано фиксним (лимитативним) упутствима клијента, не 
постоји простор за његово слободно одлучивање о начину поступања, 
који је у интересу клијента, те не може ни да настане проблем сукоба ин-
тереса.18 Под претпоставком испуњености претходно наведених услова, 
сукоб интереса између брокерско-дилерског друштва и његовог клијен-
та настаје када брокерско-дилерско друштво има интерес или дужност 
поступања у интересу неког другог лица, који су супротни уредном ис-
пуњењу дужности поступања у интересу тог клијента.

14 M. Kruithof, нав. рад, стр. 2.
15 C. Kumpan, P. C. Leyens, нав. чланак, стр. 78 и 83; R. Bahar, L. Th évenoz, нав. дело, 

стр. 2 и 3; M. Kruithof, нав. рад, стр. 3 и 4; Небојша Јовановић, Берзанско право, 
Београд, 2009, стр. 136; Н. Јовановић у: М. Васиљевић, Б. Васиљевић, Д. Малинић, 
нав. дело, стр. 460. 

16 R. Bahar, L. Th évenoz, нав. дело, стр. 3; M. Kruithof, нав. рад, стр. 3; C. Kumpan, P. C. 
Leyens, нав. чланак, стр. 83.

17 M. Kruithof, нав. рад, стр. 3 и 4; C. Kumpan, P. C. Leyens, нав. чланак, стр. 79, 80, 82 
и 83; упореди са појмом сукоба интереса (агенцијског проблема) у компанијском 
праву: Вук Радовић, „Утицај агенцијских проблема на право акционарских 
друштава и корпоративно управљање“, у: Мирко Васиљевић, Вук Радовић 
(уредници), Корпоративно управљање, зборник радова, Београд, 2008, стр. 235.

18 C. Kumpan, P. C. Leyens, нав. чланак, стр. 83.
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Из изложене анализе се закључује да правни појам сукоба инте-
реса на тржишту капитала може да се дефинише као ситуација у којој 
брокерско-дилерско друштво има дужност лојалности према клијен-
ту и треба да одлучи како да поступи у интересу тог клијента, када се 
дејства такве одлуке сукобљавају са остварењем сопственог интереса 
или интереса другог клијента, према коме брокерско-дилерско друшт-
во такође има дужност лојалности.19 Под сопственим интересом бро-
керско-дилерског друштва се у смислу ове дефиниције подразумева не 
само лични интерес тог друштва, већ и интерес неког другог лица, које 
је повезано са брокерско-дилерским друштвом на тај начин, да се ра-
зумно може очекивати утицај интереса тог лица на поступање друштва. 
Интереси који су релевантни за правни појам сукоба интереса, могу да 
буду различите природе и обухватају пре свега материјални (финансијс-
ки) интерес, али и све врсте утицаја, запослење, лојалност, пословне и 
личне везе, и сл.20 У сваком случају, да би у правном смислу могло да 
се говори о сукобу интереса, потребно је да такви интереси буду битни, 
односно подобни да директно утичу на одговарајуће доношење одлуке 
о поступању брокерско-дилерског друштва.21

2. Основне врсте сукоба интереса

На темељу изложеног правног појма могу да се разликују две ос-
новне врсте сукоба интереса: прво, сукоб између сопственог интереса 
брокерско-дилерског друштва и интереса клијента, и друго, сукоб из-
међу интереса два клијента брокерско-дилерског друштва.22 С обзиром 

19 Упореди: Christopher M. Gorman, „Are Chinese Walls the Best Solution to the Problems 
of Insider Trading and Confl icts of Interest in Broker-Dealers?“, Fordham Journal of Cor-
porate & Financial Law, Vol. 9, 2004, стр. 480; M. Kruithof, нав. рад, стр. 2; C. Kumpan, 
P. C. Leyens, нав. чланак, стр. 84; Norman S. Poser, „Chinese Wall or Emperor’s New 
Clothes? Regulating Confl icts of Interest of Securities Firms in the U.S. and the U.K“, 
Michigan Yearbook of International Legal Studies, Vol. 9, 1988, стр. 94; Н. Јовановић, 
нав. дело, стр. 136.

20 Ross Cranston, „Confl icts of Interest in the Multifunctional Financial Institution“, Brook-
lyn Journal of International Law, Vol. 16, 1990, стр. 125; C. Kumpan, P. C. Leyens, нав. 
чланак, стр. 82 и 84.

21 C. Kumpan, P. C. Leyens, нав. чланак, стр. 82; упореди: Jill I. Gross, „Securities Ana-
lysts’ Undisclosed Confl icts of Interest: Unfair Dealing or Securities Fraud?“, Columbia 
Business Law Review, Vol. 2002, No. 3, 2002, стр. 662.

22 C. Kumpan, P. C. Leyens, нав. чланак, стр. 80; R. Cranston, нав. чланак, стр. 125; 
Kwangwook Lee, Investor Protection in European Union: Post FSAP Directives and MiFID, 
2009, доступно на адреси: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1339305, 
24.3.2009, стр. 15; Ingo Walter, Confl icts of Interest and Market Discipline Among Fi-
nancial Services Firms, 2003, доступно на адреси: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=1297774, 24.3.2009, стр. 3.
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на то да је у правном смислу сукоб интереса могућ само ако постоји 
дужност брокерско-дилерског друштва да поступа у интересу клијента, 
многи аутори наведену поделу другачије изражавају као поделу на:

а) сукоб између интереса и дужности, код кога је интерес бро-
керско-дилерског друштва супротстављен уредном извршењу 
дужности лојалности према клијенту,23 и

б) сукоб између дужности и дужности, код кога је уредно извр-
шење дужности лојалности брокерско-дилерског друштва пре-
ма једном клијенту супротстављена уредном извршењу дуж-
ности лојалности према другом клијенту.24

III Неизбежност постојања сукоба интереса

Потенцијални или стварни сукоби интереса између брокерско-
дилерског друштва и његових клијената су на тржишту капитала неиз-
бежни.25 Томе доприносе бројни разлози, од којих ће овде бити истак-
нути само најважнији.

1. Постојање дужности поступања у интересу клијената. У свим 
правним системима брокерско-дилерско друштво ступа у такве правне 
односе са својим клијентима, из којих нужно произлази његова дуж-
ност лојалности према њима.26 У континенталним правним системима 
дужност лојалности извире из природе конкретног уговорног односа са 
клијентом, будући да већина послова које брокерско-дилерско друштво 
закључује са клијентима у оквиру обављања своје делатности у осно-
ви представља посебну врсту уговора о налогу.27 Међутим, чак и када 
конкретан уговор између брокерско-дилерског друштва и клијента нема 
правну природу налога, ови правни системи независно од тога про-
писима предвиђају законску дужност лојалности брокерско-дилерског 
друштва према сваком клијенту. У англосаксонским правним системима 
дужност лојалности проистиче из фидуцијарног односа између брокерс-
ко-дилерског друштва и клијента.28 Овај фидуцијарни однос се заснива 

23 Harry McVea, „Financial Conglomerates and Confl icts of Interest: Resolving a Regulatory 
Dilemma“, Northern Ireland Legal Quarterly, Vol. 47, No. 3, 1996, стр. 240; R. Cranston, 
нав. чланак, стр. 125; I. Walter, нав. чланак, стр. 3.

24 H. McVea, нав. чланак, стр. 240; R. Cranston, нав. чланак, стр. 125; I. Walter, нав. 
чланак, стр. 3.

25 I. Walter, нав. чланак, стр. 1.
26 J. I. Gross, нав. чланак, стр. 636.
27 R. Bahar, L. Th évenoz, нав. дело, стр. 3; C. Kumpan, P. C. Leyens, нав. чланак, стр. 83. 
28 Deborah A. DeMott, „Beyond Metaphor: An Analysis of Fiduciary Obligation“, Duke 

Law Journal, Vol. 1988, 1988, стр. 882; R. Bahar, L. Th évenoz, нав. дело, стр. 3; упореди: 
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на посебном поверењу у професионално пружање финансијских услуга, 
због чега постоји у сваком случају, независно од врсте конкретног уго-
вора који брокерско-дилерско друштво закључује са клијентом.29 Де-
таљније образложење правног основа и разлога за успостављање дуж-
ности поступања у интересу клијента превазилази оквире овог рада. 
На овом месту је довољно истаћи да постојање дужности лојалности 
брокерско-дилерског друштва у свим правним системима без изузетка, 
представља један од основних разлога за могућност настанка сукоба ин-
тереса у обављању његове делатности.

2. Обављање послова на тржишту капитала за свој рачун. Други 
значајан разлог, који изазива бројне сукобе интереса између брокерско-
дилерског друштва и његових клијената, се огледа у чињеници да бро-
керско-дилерско друштво на тржишту капитала, поред послова за рачун 
својих клијената, исту врсту послова обавља и за сопствени рачун.30 
Према томе, брокерско-дилерско друштво по правилу нема искључи-
ву улогу финансијског посредника, који је једино дужан да поступа у 
интересу и за рачун клијената, већ истовремено представља активног 
учесника на тржишту, који следи свој сопствени финансијски интерес 
приликом доношења инвестиционих одлука. Ситуација у којој и брокер-
ско-дилерско друштво и његов клијент свако за свој рачун предузимају 
одређене послове на тржишту капитала, при чему је брокерско-дилер-
ско друштво истовремено у позицији финансијског посредника за тог 
клијента, неизбежно отвара проблем сукоба интереса.31 У таквом слу-
чају се поставља питање, чијем ће интересу брокерско-дилерско друшт-
во дати предност, када као финансијски посредник треба да заштити 
интерес клијента, а истовремено као активни учесник на тржишту жели 
да оствари и сопствени интерес.

3. Наплаћивање провизије за пружање услуга. Делатност брокерс-
ко-дилерског друштва карактерише обављање послова у циљу стицања 
добити. Као и сваки привредни субјект, брокерско-дилерско друштво 
закључује теретне послове са својим клијентима, на основу којих на-
плаћује одговарајућу накнаду (провизију) за пружање финансијских ус-

C. Kumpan, P. C. Leyens, нав. чланак, стр. 83; David Warne, Nicholas Elliott (eds.), 
Banking Litigation, Second Edition, London, 2005, стр. 47. 

29 R. Cranston, нав. чланак, стр. 127; упореди: D. Warne, N. Elliott (eds.), нав. дело, 
стр. 49. О поверењу као разлогу постојања дужности лојалности в.: Norbert Horn, 
„Bank’s Duties to Inform and to Give Advice under German Law“, European Business 
Law Review, Vol. 9, 1998, стр. 369.

30 M. Kruithof, нав. рад, стр. 17; N. S. Poser, „Chinese Wall or Emperor’s New Clothes?“, 
стр. 94; C. Kumpan, P. C. Leyens, нав. чланак, стр. 80; Hans-Peter Schwintowski, Frank 
A. Schäfer, Bankrecht (Commercial Banking – Investment Banking), München, 1977, стр. 
804.

31 N. S. Poser, „Chinese Wall or Emperor’s New Clothes?“, стр. 92.
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луга. С обзиром на то да висина провизије брокерско-дилерског друшт-
ва директно зависи од врсте, обима и садржине пружених услуга, јасно 
је да у овом погледу постоји снажан лични интерес друштва, који у кон-
кретном случају може да буде супротан интересу клијента.32 Примера 
ради, ако брокерско-дилерско друштво наплаћује клијенту вишу прови-
зију за услуге у вези са јефтинијим, али ризичнијим хартијама од вред-
ности, оно је мотивисано да, ради стицања већих прихода, такве хартије 
препоручује клијенту, иако оне нису у његовом најбољем интересу.33

4. Пружање разноврсних услуга на тржишту капитала. Бројни 
сукоби интереса између брокерско-дилерског друштва и његових клије-
ната су узроковани чињеницом да брокерско-дилерско друштво пружа 
разноврсне финансијске услуге на тржишту капитала.34 Примера ради, 
у оквиру једног брокерско-дилерског друштва могу да буду обједињене 
функције брокера, дилера, инвестиционог саветника, управљача порт-
фељом (портфолио менаџера), преузимаоца емисије (покровитеља или 
агента емисије), тржишног снабдевача (маркет-мејкера), депозитара фи-
нансијских инструмената, финансијског аналитичара, итд.35 Када се по-
менутим услугама додају и послови комерцијалног банкарства, које ов-
лашћене банке могу да обављају поред брокерско-дилерске делатности, 
јасно је колико улога на финансијском тржишту један субјект може да 
преузме. На савременим тржиштима капитала је описано обједињавање 
две или више функција унутар једног учесника на тржишту постало 
честа пракса, која има одговарајуће економско оправдање.36 Међутим, 
формирање таквог мултиуслужног (мултифункционалног) друштва, 
односно финансијског конгломерата представља додатни потенцијал за 
настанак сукоба интереса са клијентима.37 Разлог се огледа у томе што 
мултифункционално брокерско-дилерско друштво, захваљујући пру-

32 C. M. Gorman, нав. чланак, стр. 481. 
33 C. M. Gorman, нав. чланак, стр. 481; упореди: H.-P. Schwintowski, F. A. Schäfer, нав. 

дело, стр. 804. 
34 C. Kumpan, P. C. Leyens, нав. чланак, стр. 80; C. M. Gorman, нав. чланак, стр. 481; M. 

Kruithof, нав. рад, стр. 14; N. S. Poser, „Chinese Wall or Emperor’s New Clothes?“, стр. 
94; В. Врачарић, нав. чланак, стр. 818 фн. 5.

35 Упореди: C. M. Gorman, нав. чланак, стр. 481; H. McVea, нав. чланак, стр. 240; Mar-
tin Lipton, Robert B. Mazur, „Th e Chinese Wall Solution to the Confl ict Problems of 
Securities Firms“, New York University Law Review, Vol. 50, No. 3, 1978, стр. 460; N. S. 
Poser, „Chinese Wall or Emperor’s New Clothes?“, стр. 96; D. Warne, N. Elliott (eds.), 
нав. дело, стр. 46.

36 H. McVea, нав. чланак, стр. 239 и 245; Norman S. Poser, „Confl icts of Interest within 
Securities Firms“, Brooklyn Journal of International Law, Vol. 16, 1990, стр. 111; N. S. 
Poser, „Chinese Wall or Emperor’s New Clothes?“, стр. 98; M. Lipton, R. B. Mazur, нав. 
чланак, стр. 460.

37 N. S. Poser, „Chinese Wall or Emperor’s New Clothes?“, стр. 98; H. McVea, нав. чланак, 
стр. 240; I. Walter, нав. чланак, стр. 9.
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жању разноврсних услуга на тржишту капитала, има бројне различите 
и често међусобно супротстављене интересе, који у конкретном слу-
чају могу да се испоље у односу према клијенту и тако изазову проблем 
сукоба интереса.

5. Пословање са више клијената. Брокерско-дилерска друштва по 
правилу имају истовремено више клијената којима пружају одговарајуће 
финансијске услуге. Ова чињеница доприноси потенцијалном развоју 
сукоба интереса познатијег као сукоб између дужности и дужности. 
Наиме, с обзиром на то да брокерско-дилерско друштво има дужност 
поступања у интересу сваког појединог клијента, већи број клијената 
изазива ризик да ће у конкретном случају интереси два или више њих 
бити међусобно супротстављени.38 Проблем који у том случају наступа 
за брокерско-дилерско друштво се састоји у томе да поштовање дуж-
ности лојалности према једном клијенту нужно представља кршење те 
дужности према другом клијенту који има супротан интерес.

6. Повезаност са другим лицима. Брокерско-дилерско друштво 
је у свом пословању најчешће повезано са бројним другим учесници-
ма на тржишту. У случају када је таква повезаност значајна, тако да се 
на основу ње разумно може претпоставити утицај повезаног лица на 
поступање брокерско-дилерског друштва, интерес повезаног лица се 
приписује овом друштву као да је реч о његовом личном (сопственом) 
интересу. Према томе, чак и када брокерско-дилерско друштво не би 
имало непосредан интерес супротан интересу клијента, чињеница да 
неко од лица повезаних са њим има такав интерес, може да проузрокује 
сукоб интереса између брокерско-дилерског друштва и клијента, због 
описаног правила о приписивању интереса.

Основни разлози који доводе до настанка сукоба интереса између 
брокерско-дилерског друштва и његових клијената показују да сукоби 
интереса представљају пратећу појаву професионалног пружања фи-
нансијских услуга.39 Отуда, потенцијални или стварни сукоби интереса 
постоје увек и на сваком тржишту капитала. Они су не само свепри-
сутни, већ и неизбежни, будући да не постоји рационалан начин ор-
ганизовања тржишта или обављања делатности, који би омогућио њи-
хово потпуно елиминисање. Из разлога који изазивају сукобе интереса 
на тржишту капитала произлази да је избегавање ових сукоба могуће 
једино под условом да професионални пружалац финансијских услуга: 
а) обавља само једну функцију на тржишту (на пример, функцију бро-
кера); б) пружа услуге само једном клијенту; в) не обавља послове на 
тржишту за сопствени рачун; г) не наплаћује провизију, односно разли-
чите провизије у зависности од пружених услуга; и д) није повезано са 

38 Упореди: M. Kruithof, нав. рад, стр. 13. 
39 I. Walter, нав. чланак, стр. 1.
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другим учесницима на тржишту који имају интерес сукобљен са инте-
ресом његовог клијента.

У случају да су набројани услови кумулативно испуњени, суко-
би интереса између брокерско-дилерског друштва и његовог (јединог) 
клијента би заиста били сведени на најмању могућу меру. Међутим, 
овакав начин организовања пословања би био економски потпуно не-
оправдан, имајући у виду да трошкови пружања само једне врсте фи-
нансијских услуга само једном клијенту, без могућности остваривања 
додатних прихода преко пословања за свој рачун, односно наплаћивања 
одговарајућих провизија, и без повезаности са другим учесницима на 
тржишту, значајно превазилазе користи које тржиште капитала оства-
рује због умањења проблема сукоба интереса. Из тога се изводи јасан 
закључак о неизбежности постојања потенцијалних или стварних суко-
ба интереса између брокерско-дилерског друштва и његових клијената.

IV Примери сукоба интереса између брокерско-дилерског 
друштва и његових клијената

Сукоби интереса између учесника на тржишту капитала могу 
да настану чак и када брокерско-дилерско друштво пружа само једну 
врсту финансијских услуга.40 У том случају основни извори сукоба су 
постојање више клијената, чији се интереси међусобно сукобљавају, 
пословање брокерско-дилерског друштва за сопствени рачун, због чега 
се његови лични интереси сукобљавају са интересима клијената, и по-
везаност брокерско-дилерског друштва са лицима чији су интереси 
супротни интересима клијената. Ипак, значајан део разноврсних сукоба 
интереса који се сусрећу у пракси извире из чињенице да једно бро-
керско-дилерско друштво обавља неколико различитих функција на тр-
жишту капитала.41 Отуда, савремени развој финансијских конгломера-
та, односно мултиуслужних професионалних пружалаца финансијских 
услуга, доприноси порасту броја сукоба интереса и развоју начина њи-
ховог испољавања.42 У истраживању ове теме, један амерички професор 
је издвојио чак 16 различитих примера сукоба интереса између мулти-
услужног брокерско-дилерског друштва и његових клијената, при чему 
таква листа свакако није исцрпна.43 Као најзначајнији или најчешћи 
примери сукоба интереса могу да се истакну следеће ситуације:

40 N. S. Poser, „Chinese Wall or Emperor’s New Clothes?“, стр. 97.
41 R. Cranston, нав. чланак, стр. 125; A. Crockett, T. Harris, F. S. Mishkin, E. N. White, 

нав. дело, стр. 5.
42 Ј. A. C. Santos, нав. рад, стр. 10.
43 N. S. Poser, „Chinese Wall or Emperor’s New Clothes?“, стр. 96 и 97. О примерима 

сукоба интереса в.: R. Bahar, L. Th évenoz, нав. дело, стр. 9; R. Cranston, нав. чланак, 
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– брокер или инвестициони саветник купује хартије од вредности 
за свој рачун, пре него што њихову куповину препоручи клијен-
тима, у намери да хартије прода када препорука оствари одгова-
рајући утицај на тржишну цену тих хартија (енг. scalping);44

– брокерско-дилерско друштво даје препоруке или иницира 
трансакције у вези са финансијским инструментима за рачун 
клијента, при чему је основни циљ таквог поступања наплата 
увећане или додатне провизије (енг. churning);45

– брокерско-дилерско друштво злоупотребљава знање о садржини 
налога клијента, чије извршење је подобно да значајно утиче на 
цену одређених хартија од вредности, тако што исте хартије купује, 
односно продаје за свој рачун пре поступања по налогу клијента, а 
у намери остварења личне користи (енг. front running);46

– покровитељ емисије продаје хартије од вредности, које није 
успео да пласира на примарном тржишту, клијентима којима 
пружа услуге управљања портфељом;47

– тржишни снабдевач (маркет-мејкер) продаје нежељене хартије 
од вредности клијентима којима то друштво пружа услуге уп-
рављања портфељом;

– тржишни снабдевач (маркет-мејкер) утиче на брокере и/или 
управљаче портфељом да клијентима препоручују улагање у 
хартије од вредности са којима он послује;

– брокерско-дилерско друштво привилегује већег и финансијски 
јачег клијента у односу на друге клијенте, тако што му даје при-
оритетни приступ информацијама, односно препорукама, или 
тако што његове налоге извршава по повољнијим ценама.48

стр. 126 и 127; A. Crockett, T. Harris, F. S. Mishkin, E. N. White, нав. дело, стр. 10; J. 
I. Gross, нав. чланак, стр. 632 и 641; C. Kumpan, P. C. Leyens, нав. чланак, стр. 81 и 
82; K. Lee, нав. чланак, стр. 15; H. McVea, нав. чланак, стр. 240 и 241; N. S. Poser, 
„Confl icts of Interest within Securities Firms“, стр. 112; Kelly S. Sullivan, „Serving Two 
Masters: Securities Analyst Liability and Regulation in the Face of Pervasive Confl icts of 
Interest“, UMKC Law Review, Vol. 70, No. 2, 2001, стр. 420–423; I. Walter, нав. чланак, 
стр. 4–9; H.-P. Schwintowski, F. A. Schäfer, нав. дело, стр. 804 и 805.

44 David B. Levant, „Financial Columnists as Investment Advisers: Aft er Lowe and Carpen-
ter“, California Law Review, Vol. 74, 1986, стр. 2062; J. I. Gross, нав. чланак, стр. 637 и 
647; N. S. Poser, „Chinese Wall or Emperor’s New Clothes?“, стр. 97.

45 R. Bahar, L. Th évenoz, нав. дело, стр. 10; C. M. Gorman, нав. чланак, стр. 481; I. Wal-
ter, нав. чланак, стр. 6; N. S. Poser, „Chinese Wall or Emperor’s New Clothes?“, стр. 96; 
H.-P. Schwintowski, F. A. Schäfer, нав. дело, стр. 856.

46 I. Walter, нав. чланак, стр. 5; H.-P. Schwintowski, F. A. Schäfer, нав. дело, стр. 856.
47 A. Crockett, T. Harris, F. S. Mishkin, E. N. White, нав. дело, стр. 10.
48 K. Lee, нав. чланак, стр. 15.
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V Схватања о проблему сукоба интереса

1. Класично схватање о непостојању проблема сукоба
интереса

Питању сукоба интереса између брокерско-дилерског друштва и 
његових клијената се у прошлости није придавао велики значај. Кла-
сична теорија је сматрала да сукоб интереса не представља посебан 
проблем, јер тржиште ствара довољне подстицаје за брокерско-дилерс-
ка друштва да поштују дужност лојалности према клијентима.49 Према 
том схватању, клијенти су спремни да скупље плате услуге оног бро-
керско-дилерског друштва које уредно извршава дужност поступања у 
њиховом интересу.50 Отуда су брокерско-дилерска друштва мотивисана 
да поштено поступају у ситуацији сукоба интереса, ако желе да остваре 
додатне приходе, односно буду награђени од стране клијената. Са дру-
ге стране, брокерско-дилерска друштва која крше дужност лојалности 
према клијентима, неће моћи да остваре сличне приходе, већ ће одго-
варати клијентима за проузроковану штету, односно повраћај стеченог 
профита.51 Дакле, негативне стране кршења дужности лојалности дале-
ко превазилазе позитивне стране њеног уредног извршавања, због чега 
ће се брокерско-дилерска друштва вођена економским разлозима по 
правилу опредељивати за другонаведену могућност.

Временом се показало да закључци класичне теорије у вези са 
сукобом интереса не одговарају стварности. Основни недостатак ове 
теорије је њена полазна претпоставка, према којој сваки учесник на 
тржишту капитала има потпуне (савршене) информације о мотивима, 
одлукама и поступцима осталих учесника.52 Другим речима, описано 
схватање се заснива на идеји да клијент унапред зна да ли ће одређено 
брокерско-дилерско друштво да поштује дужност лојалности, па у скла-
ду са тим уговара одговарајућу накнаду за његове услуге. Осим тога, 
чак и ако клијент не може унапред да зна како ће брокерско-дилерско 
друштво поступити у случају будућих сукоба интереса, према овој тео-
рији се сматра да он зна како је брокерско-дилерско друштво поступало 
у прошлости, што му такође омогућава да разликује поштене од непош-
тених пружалаца услуга, па да за убудуће уговори одговарајућу накнаду 
за услуге.

49 M. Kruithof, нав. рад, стр. 7.
50 M. Kruithof, нав. рад, стр. 6. 
51 Упореди: I. Walter, нав. чланак, стр. 16; В. Врачарић, нав. чланак, стр. 818.
52 M. Kruithof, нав. рад, стр. 7.
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2. Савремено схватање о проблему сукоба интереса

Савремена теорија посматра сукоб интереса између брокерско-ди-
лерског друштва и његових клијената као озбиљан проблем. За разлику 
од класичне теорије и њене идеализације услова у којима функционише 
тржиште капитала, схватања савремене теорије су искључиво заснована 
на реалности. Ова реалност показује да на тржишту капитала, уместо 
идеалне потпуне информисаности учесника, постоје асиметрично рас-
подељене информације између појединих учесника.53 Из угла сукоба 
интереса, наведена асиметрична информисаност погодује брокерско-
дилерско друштво у односу на његове клијенте.54

Док брокерско-дилерско друштво зна који су све интереси по-
добни да утичу на његову одлуку о поступању и зна какву ће одлуку 
донети у конкретном случају, клијенту су ове информације најчешће 
непознате.55 Описана непотпуна информисаност отежава клијенти-
ма разликовање између поштених и непоштених брокерско-дилерских 
друштава. Отуда, клијент неће моћи да унапред снизи, односно повећа 
накнаду брокерско-дилерском друштву у зависности од његовог пошто-
вања дужности лојалности. Додатни проблем сукоба интереса се огледа 
у томе што клијенти не само да немају ex ante потребне информације о 
будућем извршавању дужности лојалности од стране брокерско-дилер-
ског друштва, већ они најчешће немају ни ex post могућност да сазнају 
да ли је дужност лојалности у конкретном случају прекршена.56 Другим 
речима, информациона асиметрија између брокерско-дилерског друштва 
и његових клијената у погледу сукоба интереса постоји како приликом 
заснивања уговорног односа и уговарања одговарајуће накнаде за услу-
ге, тако и након евентуалног кршења дужности поступања у интересу 
клијента.

Разлог због кога клијенти накнадно тешко могу да сазнају да ли је 
брокерско-дилерско друштво било у ситуацији сукоба интереса и да ли 
је у тој ситуацији поступило искључиво у складу са интересима клијен-
та се огледа у природи дужности лојалности и њеног кршења.57 Дуж-

53 M. Kruithof, нав. рад, стр. 7.
54 C. Kumpan, P. C. Leyens, нав. чланак, стр. 80. О проблему информационе асиметрије 

у контексту сукоба интереса в.: Ј. A. C. Santos, нав. рад, стр. 10.
55 M. Kruithof, нав. рад, стр. 9.
56 Oткривање злоупотребе сукоба интереса (ex post) се сусреће са још већим 

тешкоћама у односу на откривање потенцијалних сукоба интереса (ex ante). В.: A. 
Crockett, T. Harris, F. S. Mishkin, E. N. White, нав. дело, стр. xix; M. Kruithof, нав. рад, 
стр. 5.

57 R. Bahar, L. Th évenoz, нав. дело, стр. 21; C. Kumpan, P. C. Leyens, нав. чланак, стр. 
80.
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ност лојалности представља обавезу средства, чије се кршење утврђује 
на основу испитивања мотива који су руководили поступање брокер-
ско-дилерског друштва, а не на основу испитивања резултата до кога 
је такво поступање довело.58 Међутим, стварни мотиви за поступање 
су једино познати брокерско-дилерском друштву, које по правилу неће 
имати интерес да их саопшти клијенту.59 Са друге стране, клијент не 
може да ex post утврди те мотиве на основу објективне процене исхода 
одлуке брокерско-дилерског друштва, јер различити мотиви поступања 
некада доводе до истих резултата.60 Осим тога, резултат поступања бро-
керско-дилерског друштва не зависи искључиво од његових мотива, већ 
у значајној мери и од спољних фактора.61 Сви наведени разлози отежа-
вају положај клијента у вези са потенцијалним или стварним сукобима 
интереса, којима је брокерско-дилерско друштво изложено.

VI Посебно о проблему санкционисања сукоба интереса

Проблем сукоба интереса је потенциран нарочитим тешкоћама 
у његовом санкционисању. Претходна излагања су показала да клијент 
не може унапред да „санкционише“ непоштено брокерско-дилерско 
друштво уговарањем ниже накнаде или избегавањем његових услуга, јер 
будуће кршење дужности лојалности не може да се предвиди. На први 
поглед се чини да брокерско-дилерско друштво сталним кршењем дуж-
ности поступања у интересу клијената нарушава свој углед на тржишту 
и постаје познато као непоштен пружалац финансијских услуга.62 Када 
би наведена претпоставка била тачна, клијенти би са лакоћом могли 
да разликују лојална од нелојалних брокерско-дилерских друштава, на 
основу њиховог поступања у прошлости. Нажалост, ситуација у вези 
са сукобима интереса између брокерско-дилерског друштва и његових 
клијената није тако једноставна. Посебан проблем сукоба интереса се 
управо огледа у томе што је кршење дужности лојалности у пракси ве-
ома тешко открити.63

Осим тога, чак и када клијент у конкретном случају открије пос-
тојање сукоба интереса и кршење дужности лојалности, додатни про-
блем се састоји у тешкоћама доказивања ових чињеница у спору против 

58 Упореди: R. Bahar, L. Th évenoz, нав. дело, стр. 21. 
59 M. Kruithof, нав. рад, стр. 7.
60 M. Kruithof, нав. рад, стр. 5.
61 M. Kruithof, нав. рад, стр. 5.
62 R. Bahar, L. Th évenoz, нав. дело, стр. 12; Ј. A. C. Santos, нав. рад, стр. 12; В. Врачарић, 

нав. чланак, стр. 818.
63 M. Kruithof, нав. рад, стр. 7.
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брокерско-дилерског друштва.64 С обзиром на то да повреда дужности 
лојалности, као обавезе средства, зависи од унутрашњих мотива који су 
руководили брокерско-дилерско друштво приликом одлучивања о пос-
тупању у најбољем интересу клијента, ови мотиви најчешће не могу да 
се накнадно утврде са сигурношћу. Најзад, чак и када би клијент у спо-
ру против брокерско-дилерског друштва успео да докаже недозвољене 
мотиве поступања из којих недвосмислено произлази да је друштво 
прекршило дужност поступања у интересу клијента, јавља се коначно 
проблем доказивања осталих претпоставки за грађанскоправну одго-
ворност.65 Наиме, клијент би у спору за накнаду штете морао да дока-
же постојање и висину претрпљене штете, као и узрочну везу између 
конкретне штете и поступања брокерско-дилерског друштва, односно 
кршења дужности лојалности. Такође, у земљама које познају одго-
ворност брокерско-дилерског друштва за повраћај профита стеченог 
кршењем дужности лојалности, клијент би морао да докаже стицање и 
висину профита, као и узрочну везу између стеченог профита и пов-
реде дужности лојалности. Међутим, у највећем броју случајева сукоба 
интереса клијенту неће поћи за руком да докаже све наведене чињенице 
од којих зависи основаност његовог захтева.66 Када се овоме додају не-
сразмерно високи трошкови индивидуалне тужбе у односу на вредност 
правног захтева, јасно је са каквим се тешкоћама клијенти сусрећу при-
ликом остварења својих права услед злоупотребе сукоба интереса.67

Изложени практични проблеми показују у којој мери је санкци-
онисање брокерско-дилерског друштва због кршења дужности лојал-
ности према клијентима проблематично.68 Искоришћавањем ситуације 
сукоба интереса брокерско-дилерско друштво може да оствари значајне 
приходе, док је ризик да ће одговарати за такво поступање веома ни-
зак.69 Отуда, неефикасност у санкционисању злоупотреба сукоба инте-
реса ствара подстицај за брокерско-дилерска друштва да крше дужност 
лојалности према клијентима. Наведени подстицај се у економској тео-
рији другачије назива морални хазард, односно субјективан ризик (енг. 

64 Luca Enriques, Confl icts of Interest in Investment Services: Th e Price and Uncertain Impact 
of MiFID’s Regulatory Framework, 2005, доступно на адреси: http://papers.ssrn.com/
sol3/papers.cfm?abstract_id=782828, 24.3.2009, стр. 4; M. Kruithof, нав. рад, стр. 8; H. 
McVea, нав. чланак, стр. 242.

65 О врстама одговорности за злоупотребу сукоба интереса в.: L. Enriques, нав. 
чланак, стр. 4; K. Lee, нав. чланак, стр. 14.

66 H. McVea, нав. чланак, стр. 242.
67 H. McVea, нав. чланак, стр. 242.
68 K. Lee, нав. чланак, стр. 14; M. Kruithof, нав. рад, стр. 5.
69 M. Kruithof, нав. рад, стр. 5 и 6. 
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moral hazard) брокерско-дилерског друштва.70 Морални хазард, узроко-
ван околностима у вези са извршавањем дужности лојалности брокер-
ско-дилерског друштва, управо представља суштински проблем сукоба 
интереса, који изазива посебну пажњу законодаваца у развијеним прав-
ним системима.

VII Негативне последице проблема сукоба интереса

Сукоб интереса између брокерско-дилерског друштва и његових 
клијената представља проблем чије занемаривање може да изазове оз-
биљне негативне последице на тржишту капитала.71 Основна негативна 
последица сукоба интереса је губитак поверења клијената у брокерско-
дилерско друштво, као професионалног пружаоца финансијских услу-
га.72 У случају распрострањености сукоба интереса на тржишту и неадек-
ватног решавања тих проблема, поменута основна последица може да се 
развије у општи губитак поверења инвеститора у професионалне пружа-
оце финансијских услуга.73 С обзиром на значај поверења инвеститора за 
ефикасно функционисање тржишта капитала, јасно је да проблем сукоба 
интереса у крајњем исходу може да проузрокује умањење ефикасности и 
угрожавање стабилности (интегритета) тржишта капитала.74

Однос између брокерско-дилерског друштва и клијента почива 
на поверењу. Клијент управо и ангажује брокерско-дилерско друштво 
као финансијског посредника, јер верује да ће оно употребити своју 
стручност и искуство искључиво у циљу остварења клијентових инте-
реса. Описани однос поверења, који је у економској теорији познатији 
као однос између агента (брокерско-дилерског друштва) и принципала 
(клијента),75 указује на озбиљност проблема сукоба интереса и његових 
последица. У ситуацији када брокерско-дилерско друштво услед суко-
ба интереса злоупотреби свој положај у односу на клијента и прекрши 
дужност лојалности, нужна последица таквог поступања се огледа у гу-
битку поверења клијента. Имајући у виду да бројне клијенте брокерс-
ко-дилерског друштва чине инвеститори на тржишту капитала, кршење 

70 M. Kruithof, нав. рад, стр. 8.
71 R. Bahar, L. Th évenoz, нав. дело, стр. 4.
72 M. Kruithof, нав. рад, стр. 9.
73 L. Enriques, нав. чланак, стр. 4; H. McVea, нав. чланак, стр. 250; M. Kruithof, нав. 

рад, стр. 9.
74 M. Kruithof, нав. рад, стр. 21 и 22. О негативном утицају сукоба интереса на 

ефикасност тржишта капитала в.: A. Crockett, T. Harris, F. S. Mishkin, E. N. White, 
нав. дело, стр. xix и 2; H. McVea, нав. чланак, стр. 241.

75 M. Kruithof, нав. рад, стр. 6.
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дужности лојалности у случају сукоба интереса означава нарушавање 
поверења инвеститора у професионалне пружаоце финансијских услу-
га.76 Осим тога, нерешени проблеми сукоба интереса омогућавају бро-
керско-дилерском друштву да искористи своју позицију и знање (ин-
формациону асиметрију) ради стицања личне користи, што представља 
вид манипулације тржиштем,77 и као такав прети да изазове губитак 
поверења инвеститора у функционисање читавог тржишта капитала, а 
не само у његове поједине учеснике.78

Угрожавање поверења инвеститора у функционисање тржишта 
и финансијских институција може да утиче на њихово повлачење из 
инвестиционе активности или избегавање коришћења услуга професи-
оналних финансијских посредника.79 Обе наведене последице губитка 
поверења су изразито неповољне из угла развоја тржишта капитала. Са 
једне стране, повлачење улагача из инвестиционе активности умањује 
капитал и обим трансакција, који чине неопходне покретаче развоја тр-
жишта.80 Са друге стране, избегавање коришћења услуга професионал-
них финансијских посредника умањује предности ослањања на њихову 
стручност и искуство у циљу оптималне алокације ресурса, а истовре-
мено онемогућава уштеду трошкова, коју финансијски посредници ос-
тварују захваљујући економији обима.81 Закључује се да губитак пове-
рења клијената у пословање брокерско-дилерских друштава, узрокован 
сукобом интереса, негативно утиче на развој и ефикасност тржишта ка-
питала, и прети да угрози његову стабилност, а самим тим и стабилност 
привреде једне земље.

VIII Потреба за решавањем проблема сукоба интереса

Претходна излагања су показала да је сукоб интереса између бро-
керско-дилерског друштва и његових клијената неизбежна појава на тр-
жишту капитала, која са собом носи бројне стварне или потенцијалне про-
блеме. Штавише, нерешавање проблема сукоба интереса прети да угрози 
ефикасност и интегритет тржишта капитала. Отуда се у свим развијеним 
земљама проблемима сукоба интереса посвећује нарочита пажња. Мере 

76 M. Kruithof, нав. рад, стр. 23.
77 K. S. Sullivan, нав. чланак, стр. 416, 425 и 426.
78 Упореди: H. McVea, нав. чланак, стр. 241. 
79 R. Bahar, L. Th évenoz, нав. дело, стр. 4.
80 Упореди: R. Bahar, L. Th évenoz, нав. дело, стр. 4. 
81 R. Bahar, L. Th évenoz, нав. дело, стр. 4; упореди: A. Crockett, T. Harris, F. S. Mishkin, 

E. N. White, нав. дело, стр. xix и 6. О утицају злоупотребе сукоба интереса на 
економију обима в.: I. Walter, нав. чланак, стр. 10.



ФИНАНСИЈСКО ТРЖИШТЕ Право и привреда

576

које се користе, односно предлажу за адекватно спречавање негативних 
последица сукоба интереса начелно обухватају тржишне и правне меха-
низме. Иако би ослањање на само тржиште, односно његове учеснике био 
најпожељнији начин решавања проблема сукоба интереса, ближа анализа 
показује да такви механизми ипак нису довољни, односно адекватни за 
борбу против моралног хазарда брокерско-дилерских друштава.82 Из тог 
разлога је у овој области неопходно ослањање на државни интервенци-
онизам, који обухвата правно уређење понашања брокерско-дилерских 
друштава у ситуацији сукоба интереса и правно санкционисање њиховог 
кршења дужности лојалности према клијентима.83

Међутим, специфичност проблема сукоба интереса чини да оп-
шти правни механизми нису у стању да адекватно одговоре на потребе 
за њиховим регулисањем. Стога је јасно због чега сва савремена права 
тржишта капитала познају посебно правно уређење сукоба интереса из-
међу брокерско-дилерског друштва и његових клијената.84 Такво посеб-
но правно уређење је у праву Европске уније садржано у Директиви ЕЗ 
о тржиштима финансијских инструмената и Директиви ЕЗ о злоупотре-
би тржишта, као и одговарајућим директивама о њиховом спровођењу 
(имплементацији).85 Детаљна правила о сукобу интереса на нивоу Ев-
ропске уније показују препознавање изузетног значаја овог питања за 
правилно функционисање и развој тржишта капитала.

Насупрот томе, потреби за решавањем проблема сукоба интереса 
се у праву Србије не поклања одговарајућа пажња. Српски Закон о тр-
жишту хартија од вредности и других финансијских инструмената садр-
жи само неколико одредби посвећених ситуацији сукоба интереса између 
брокерско-дилерског друштва и његових клијената.86 Сумарна и у много 
чему неадекватна регулатива Закона о тржишту капитала је делом узро-
кована тиме, што у Србији не постоји развијена свест о суштини пробле-
ма сукоба интереса и озбиљности њихових негативних последица. Отуда 
је неопходна едукација правника у овим питањима, јер ће развој свести о 

82 M. Kruithof, нав. рад, стр. 9 и 10; H. McVea, нав. чланак, стр. 249. О схватању, по 
коме тржишни механизми могу сами да реше проблем сукоба интереса, в.: R. Ba-
har, L. Th évenoz, нав. дело, стр. 12 и 13; упореди: R. Cranston, нав. чланак, стр. 130; 
A. Crockett, T. Harris, F. S. Mishkin, E. N. White, нав. дело, стр. 6; Ј. A. C. Santos, нав. 
рад, стр. 11; H. McVea, нав. чланак, стр. 249; I. Walter, нав. чланак, стр. 15 и 16. 

83 R. Bahar, L. Th évenoz, нав. дело, стр. 4 и 14.
84 L. Enriques, нав. чланак, стр. 4.
85 Directive 2006/73/EC, Directive 2003/124/EC, Directive 2003/125/EC и Directive 

2004/72/EC. В.: L. Enriques, нав. чланак, стр. 2.
86 Основне одредбе о сукобу интереса су садржане у чл. 161 ст. 1, 2 и 6 и чл. 162 Зако-

на о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената (Службе-
ни гласник РС, бр. 47/2006).
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проблемима и начинима њиховог разрешења истовремено представљати 
корак напред у правцу развоја српског тржишта капитала.87

IX Закључак

Тема сукоба интереса између брокерско-дилерског друштва и ње-
гових клијената је у Србији занемарена од стране правника, како у тео-
рији, тако и у пракси. У том смислу недостаје не само разумевање појма 
сукоба интереса, већ и основних проблема који изазивају потребу за 
специфичним правним уређењем. Овај рад је управо имао за циљ да 
пронађе одговор на питање, у чему се састоји проблем код сукоба инте-
реса на тржишту капитала. Изложена анализа је показала да у ситуацији 
сукоба интереса није довољно искључиво ослањање на дужност посту-
пања у интересу клијента. Постојање дужности лојалности само за себе 
не значи да ће брокерско-дилерско друштво имати довољан подстицај 
да такву дужност и извршава, док кршење ове дужности не значи да ће 
брокерско-дилерско друштво бити на адекватан начин санкционисано. 
Коначно, проблеми сукоба интереса нису од значаја само за inter partes 
однос између брокерско-дилерског друштва и конкретног клијента, већ 
имају шири домашај, који се огледа у нарушавању поверења инвеститора 
и угрожавању функционисања и развоја тржишта капитала једне земље. 
Стога је свеобухватно схватање проблема сукоба интереса неопходно 
полазиште за уочавање потребе за посебним правним уређењем и пре-
познавање циљева којима такво правно уређење треба да служи.

Mag. Mirjana MARKOVIĆ, LL.M. (Humboldt)
Junior Faculty Member at the Faculty of Law, University of Belgrade

PROBLEM OF CONFLICT OF INTEREST BETWEEN 
BROKER-DEALER FIRM AND ITS CLIENTS

Summary

Th is article explores the specifi c character of confl ict-of-interest problem 
between a broker-dealer fi rm and its clients. Th e fi rst, introductory part of 
the article explains the meaning of the term “confl ict of interest” in a general, 

87 О потреби едукације инвеститора у погледу сукоба интереса в.: J. I. Gross, нав. 
чланак, стр. 641. 
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economic and legal sense. In addition to that, it describes the main types of 
confl icts of interest that can arise in practice between a broker-dealer fi rm 
and its clients. Th e second part of the article emphasizes the reasons that 
cause confl icts of interest to arise in the course of business of a broker-dealer 
fi rm. Th e author concludes that confl icts of interest are inevitable, since there 
is no reasonable and economically justifi ed way of their total elimination or 
prevention. Th e third, main part of the article analyzes the development of 
theories with regard to problems of confl ict of interest – from the outdated theory 
of their insignifi cance to the contemporary understanding of their seriousness. 
Th e article points out that the main problems of confl ict of interest result from: 
information asymmetry in the situation of confl icting interests and breach of 
duty of loyalty, diffi  culties in detecting improper conduct of broker-dealer fi rms 
and problems of enforcing their liability. Th e fourth part of the article deals with 
negative consequences that can arise in the capital market because of numerous 
unsolved problems of confl ict of interest. Finally, the author concludes that the 
seriousness and signifi cance of this subject requires appropriate mechanisms 
for tackling problems of confl ict of interest. In the EU this is partly achieved 
through the adoption of several directives addressing the problems, whereas in 
Serbia these questions still remain largely neglected.

Key words: confl ict of interest, broker-dealer fi rm, client, duty of loyalty, 
investor confi dence, capital market.
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СТАЊЕ НАШЕГ ПРАВА У МАТЕРИЈИ
РЕГУЛИСАЊА ЈАВНЕ ПОНУДЕ ХАРТИЈА ОД

ВРЕДНОСТИ И ПРОСПЕКТА

Резиме
Слабости нашег права у материји регулисања јавне понуде хар-

тија од вредности и проспекта су бројне. Будући да обим овог рада не 
допушта анализу свих спорних питања, у раду ћемо се осврнути само на 
нека од њих која, према нашем мишљењу, на најилустративнији начин 
изражавају потребу темељне реформе у овој области права код нас. То 
су питања која се односе на дефинисање појма јавне понуде хартија од 
вредности, концепт обавезности издавања хартија од вредности јавном 
понудом, ситуације у којима постоји обавеза објављивања проспекта, ад-
ресате обавезе објављивања проспекта, непостојање института времен-
ског важења проспекта и непостојање обавезе његовог исправљања. Рад 
садржи и приказ важећих решења садржаних у Директиви ЕУ о проспек-
ту, којом је ова област хармонизована на нивоу Европске уније.

Kључне речи: јавна понуда хартијa од вредности, проспект, временско 
важење проспекта.

I Уводне напомене – одређење предмета анализе

Генерална оцена је да је наше право у домену регулисања јавне 
понуде хартија од вредности и проспекта застарело,1 те да садржи не-

1 Стање нашег права у материји регулисања јавне понуде и проспекта је отприлике 
на нивоу који је постојао у државама чланицама ЕУ почетком деведесетих година 
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колико системских слабости и правних празнина. Следствено томе, оно 
није усклађено ни са важећим директивама ЕУ у овој области.2 Како су 
поједине земље у окружењу чланице ЕУ или су у поступку придружи-
вања даље отишле од наше земље (усагласиле су своју регулативу у овој 
области са правом ЕУ – видети нпр. хрватски Закон о тржишту капи-
тала3), тренутна правна регулатива у нашој земљи отежава и слобод-
но кретање капитала када је улагање у хартије од вредности у питању. 
Поред тога, реформа нашег права у овом домену је неопходна како би 
се обезбедила квалитетнија заштита инветитора, повећало поверење у 
домаће тржиште капитала, али и омогућило једноставније прикупљање 
капитала путем издавања хартија од вредности.

Слабости нашег права у материји регулисања јавне понуде и 
проспекта су бројне. Пре него што пређемо на конкретнија излагања 
о њима, набројаћемо само најзначајније. Оне се односе на: дефинисање 
појма јавне понуде хартија од вредности, концепт обавезности изда-
вања хартија од вредности јавном понудом, концепт двојаког уређења 
„продајног“4 и „берзанског“5 проспекта,6 ситуације у којима постоји 

прошлог века. Томе треба додати и чињеницу да је развој Права тржишта капита-
ла био изузетно интензиван у последњих десетак година. Стога је и то разлог што 
наше право чека темељна реформa у овој области.

2 Материја везана за јавну понуду и проспект је регулисана Директивом бр. 2003/71/
EC Европског парламента и Савета од 4. новембра 2003. о проспекту који се 
објављује када се хартије од вредности нуде јавности или уврштавају у трговину 
на организованом тржишту и којом се мења Директива бр. 2001/34/EC. У даљем 
тексту ћемо користити скраћени назив: Директива ЕУ о проспекту.

3 Народне новине Републике Хрватске, бр. 88/2008 од 28.07.2008.
4 Израз продајни проспект иако није у потпуности исправан, јер не прати само јавну 

понуду за продају, него и јавну понуду за издавање хартија од вредности, је ус-
таљен у страној литератури и означава како проспект за издавање, тако и проспект 
за продају хартија од вредности. У упоредном праву је иначе избрисана разлика 
између проспекта за издавање и проспекта за продају хартија од вредности. Осим 
тога, тим термином се јасно означава разлика између проспекта чије је објављи-
вање претпоставка за упућивање јавне понуде и берзанског проспекта који се 
објављује приликом укључивања хартија од вредности на организовано тржиште. 
Из тог разлога ћемо га употребљавати у току даљег рада. 

5 Израз берзански проспект употребљавамо јер је такође уобичајен у иностраној 
литератури и позитивном праву, иако можда није најадекватнији, пошто његово 
објављивање понекад представља неопходан услов како за уврштење хартија од 
вредности на организовано берзанско тако и за уврштење хартија од вредности на 
организовано ванберзанско тржиште.

6 Наше право и даље садржи концепт двојаког уређења материје о „продајном“ (про-
спекту који се објављује приликом упућивања јавне понуде) и „берзанском“ про-
спекту (проспекту који се објављује приликом укључења хартија од вредности на 
организовано тржиште). Детаљну садржину и форму проспекта који се објављује 
приликом упућивања јавне понуде за издавање хартија од вредности подзакон-
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обавеза објављивања проспекта, адресате које терети обавеза објављи-
вања „продајног“ проспекта, изузетке од обавезе његовог објављивања, 
форму и садржину проспекта, непостојање института временског ва-
жења проспекта и непостојање обавезе његовог исправљања, одредбе 
о последицама повреде обавезе објављивања проспекта, рестриктивне 
одредбе о нуђењу иностраних хартија од вредности код нас, дефини-
сање појма емитента, неопходност детаљнијег регулисања специфичне 
законске одговорности у вези са проспектом,7 и др. Осим тога, не треба 
занемарити и недостатке у погледу дефинисања појединих појмова који 
могу бити од посредног значаја за материју у вези са јавном понудом 
и проспектом (појам јавног друштва, појам организованог тржишта, 
итд.). Коначно, неусклађеност између два системска закона – Закона о 
привредним друштвима8 (у даљем тексту: ЗПД) и Закона о тржишту 
хартија од вредности9 (у даљем тексту: ЗТХВ) додатно отежава тума-
чење појединих одредаба.

Будући да обим овог рада не допушта анализу свих поменутих 
питања, у раду ћемо се осврнути само на нека од њих која, према нашем 
мишљењу, на најилустративнији начин изражавају потребу темељне ре-
форме у овој области права код нас.10 То су питања која се односе на де-
финисање појма јавне понуде хартија од вредности, концепт обавезнос-
ти издавања хартија од вредности јавном понудом, ситуације у којима 

ским актима утврђује Комисија за хартије од вредности, док форму и садржину 
проспекта који се објављује приликом укључења хартија од вредности на органи-
зовано тржиште прописује једини организатор организованог тржишта ефектима 
код нас – Београдска берза. Такво решење, међутим, само додатно оптерећује еми-
тента који издаје хартије од вредности јавном понудом. То заправо значи да јед-
ном одобрен проспект приликом упућивања јавне понуде хартија од вредности не 
може послужити и приликом укључивања тих хартија за трговину на организова-
ном тржишту, већ се нови проспект (пропект за укључење хартија од вредности на 
организовано тржиште) мора израдити у складу са формом и садржином коју про-
писује организатор тржишта. Концепт двојаког уређења материје о „продајном“ и 
„берзанском“ проспекту је у Директиви ЕУ о проспекту напуштен. Полазећи од 
тога да се у предлогу Закона о изменама и допунама Закона о тржишту хартија од 
вредности који је усвојила Влада Републике Србије септембра 2008. године и који 
се налази у скупштинској процедури у тренутку писања овог рада такође напуш-
та концепт двојаког уређења ове две врсте проспеката, што сматрамо исправним 
решењем, у раду нећемо анализирати још увек важећа решења у нашем праву по 
овом питању.

7 О томе за наше право видети опширније код: З. Арсић, „Одговорност за садржину 
проспекта“, Право и привреда, бр. 9–12/2004, стр. 74–83.

8 „Службени гласник РС“, бр. 125/04.
9 „Службени гласник РС“, бр. 46/06.
10 Незнатне промене које су садржане у предлогу Закона о изменама и допунама 

ЗТХВ, према нашем мишљењу, нису довољне.
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постоји обавеза објављивања проспекта, адресате обавезе објављивања 
проспекта, непостојање института временског важења проспекта и не-
постојање обавезе његовог исправљања. Рад садржи и приказ важећих 
решења садржаних у Директиви ЕУ о проспекту којом је ова област 
хармонизована на нивоу Европске уније.

II Дефинисање појма јавне понуде хартија од вредности

1. Тренутно стање у нашем праву

Према члану 8 ЗТХВ јавна понуда хартија од вредности је јавни 
позив упућен неодређеном броју непознатих лица да изврше упис и упла-
ту хартија од вредности у поступку примарне јавне понуде или да купе 
хартије од вредности у секундарној јавној понуди.

Из наведене дефиниције проистиче да се наш законодавац опре-
делио за комбинацију квантитативног и квалитативног критеријума у 
погледу одређења појма јавности понуде.11 Јавна понуда је јавни позив 
упућен неодређеном броју (квантитативно одређење) непознатих лица 
(квалитативно одређење). Овакво одређивање појма јавности понуде 
проблематично је из више разлога. Прво, механичко утврђивање оба 
критеријума кроз синтагму „неодређен број непознатих лица“ може 
створити извесне проблеме у пракси. Сам квантитативни критеријум 
одређења појма јавности има више недостатака. Основна замерка се 
састоји у томе, што се путем њега на један формалан, а не суштински 
начин настоји утврдити појам јавности и тако истовремено одвоји-
ти јавна од приватне понуде хартија од вредности. Примера ради, ако 
би издавалац у својој понуди бројчано означио број лица којима је она 
упућена, она би била приватна (на пример, издавалац хартија би могао 
назначити у понуди да се она односи на 200 лица). Чак и ако би та лица 

11 У правној теорији постоји спор о томе који критеријум треба узети као одлучујући 
приликом одређивања појма јавности. Појам јавности првенствено служи томе да 
се дефинише јавна понуда хартија од вредности, те да се као таква јасно разгра-
ничи у односу на приватну понуду. Упркос томе што је значај утврђивања овог 
појма изузетно велик, полазећи нарочито од тога што би његовим прецизним од-
ређивањем били објашњени узроци појаве одређених института у Праву тржишта 
капитала (нпр. проспекта), појам јавности у правној теорији, позитивном праву и 
судској пракси још није коначно разјашњен и на једнообразан начин утврђен. Као 
мерила за његово одређивање помињу се различити критеријуми: квантитативни 
критеријум – број лица којима је понуда упућена, квалитативни критеријум – пре-
ма коме је јавност испуњена ако се понуда упућује неодређеном и неодредивом 
кругу лица и функционални критеријум – на основу кога се сматра да јавност пос-
тоји уколико на страни улагача (инвеститора) постоји потреба за информисањем 
путем проспекта.
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остала непозната, према дефиницији датој у нашем закону не би се ра-
дило о јавној, већ приватној понуди, јер не би био испуњен квантита-
тивни критеријум. Практична последица тога је могуће избегавање оба-
везе објављивања проспекта. У нашем праву, међутим, постоји концепт 
опште обавезности упућивања јавне понуде приликом издавања хартија 
од вредности12 уз законом набројане изузетке,13 па проблематична де-
финиција јавне понуде до сада није стварала проблеме у пракси. Дру-
гим речима, када нису испуњени услови за изузетке од упућивања јавне 
понуде и објављивање проспекта, издавалац је дужан да свој јавни по-
зив уподоби – формулише у складу са поменутом дефиницијом јавне 
понуде (јавни позив упућен неодређеном броју непознатих лица). То, 
међутим, свакако неоправдава овакво дефинисање јавне понуде хартија 
од вредности у нашем праву, тим пре што је и концепт успостављања 
опште обавезности упућивања јавне понуде приликом издавања хартија 
од вредности проблематичан, о чему ће бити речи на посебном месту.

Осим наведеног, спорна је и употреба синтагме „непозната лица“. 
Синтагма „непозната лица“ може довести до одређених недоумица у 
пракси. Пре свега, спорно је у ком смислу та лица требају бити непоз-
ната? Намеће се питање, да ли она морају бити непозната издаваоцу 
односно понудиоцу или је довољно да је понуда упућена непознатим, 
тј. у понуди неназначеним лицима. Уколико би та лица морала бити 
непозната издаваоцу односно понудиоцу, то би у пракси значило да је 
потребно да адресати (инвеститори) којима је понуда упућена, не буду 
претходно ни у каквом личном односу са њим. У питању би била поз-
ната лица, ако би она претходно на основу контакта са издаваоцем или 
понудиоцем имала на располагању најмање онај обим и садржину ин-
формација које су садржане у проспекту.14 То би надаље подразумева-
ло да та лица не би могла да стекну „хартије“ на основу јавног позива, 
јер не би била непозната издаваоцу, тј. понудиоцу. Такво решење би сва-
како било бесмислено. Стога је вероватније да је законодавац мислио да 
је довољно да понуда буде упућена непознатим у понуди неназначеним 
лицима, односно неодређеном кругу лица. Ако узмемо у обзир да се 
наш законодавац већ определио за квалитативни приступ у одређивању 
појма јавности понуде, онда би законска дефиниција требала да садр-
жи одредницу да је то јавни позив који је упућен неодређеном кругу 
лица. На тај начин би се истовремено избегла потреба за истовременим 
увођењем квантитативног критеријума кроз употребу синтагме „неод-
ређен број непознатих лица“.

12 Видети: ЗТХВ, чл. 25 ст. 1.
13 Видети: ЗТХВ, чл. 53–55.
14 Ј. Ellenberger, Prospekthaft ung im Wertpapierhandel, Walter De Gruyter – Berlin – New 

York, 2001, стр. 87.
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Нови предлог Закона о изменама и допунама ЗТХВ се у дефини-
сању појма јавне понуде враћа на концепт чистог квантитативног 
одређења појма јавности. Према њему је јавна понуда хартија од вредности 
јавни позив учињен неодређеном броју лица. Овакво одређење појма 
јавности представља још један корак уназад у погледу дефинисања појма 
јавне понуде хартија од вредности. У упоредном праву је квантитативни 
критеријум због својих недостатака углавном напуштен.

2. Предлог будућег дефинисања појма јавне понуде хартија од 
вредности

Члан 2 ст. 1 тач. (д) Директиве ЕУ о проспекту садржи следећу 
дефиницију јавне понуде хартија од вредности: „Под јавном понудом се 
подразумева обраћање односно саопштење јавности у било којој фор-
ми и на било који начин, које садржи довољно информација о условима 
понуде и хартијама од вредности које се нуде, тако да омогућава ин-
веститорима да донесу одлуку о куповини или упису тих хартија од 
вредности“.

Оваква дефиниција јавне понуде хартија од вредности, иако пред-
ставља велик напредак у домену хармонизације Права тржишта капи-
тала на нивоу ЕУ, настала је као израз компромиса, и као таква садржи 
извесне правне нелогичности. Дефиниција се састоји из три елемента: 
обраћање (обавештавање),15 довољност информација и јавност.16

Основна замерка се односи на увођење елемента довољности ин-
формација. У вези са овим елементом треба указати на извесне нелогич-
ности. Наиме, један од услова да се упути јавна понуда је претходно или 
истовремено објављивање проспекта. Стога се намеће питање зашто 
јавна понуда мора садржати довољно информација које би омогућиле 
доношење инвестиционе одлуке, када проспект такође треба да буде 
усмерен на информисање улагача?17 Уосталом, информације садржане 

15 Термин обраћање јавности је споран, јер остаје нејасно да ли за улагаче постоји 
конкретна могућност да предају своје понуде за упис или куповину хартија од 
вредности и евентуално закључење уговора о упису или куповини. Из поменутог 
разлога сматрамо исправнијим упоребу синтагме: „једнострана изјава воље (по-
нуда или позив да се учини понуда) упућена јавности, којом се изражава намера за 
отуђењем хартија од вредности.“

16 Појам јавности садржан у поменутој дефиницији је схваћен у функционалном 
смислу. Такво решење сматрамо правилним. Стога се залажемо за његово увођење 
и у евентуалну будућу дефиницију садржану у нашем закону. О томе ће бити више 
речи у току наредних разматрања.

17 М. Gruber, „Das öff entliche Angebot im Kapitalmarktgesetz“, Zeitschrift  für Finanz-
marktrecht, бр. 1/2007, стр. 26–27.
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у проспекту могу послужити као информације из понуде. При томе је 
садржина информација садржаних у проспекту чврсто регулисана, док 
се када је реч о понуди говори само о довољности информација, без пре-
цизног одређења њихове садржине.18 Ако, међутим, информације садр-
жане у понуди морају бити довољне, онда остаје питање о неопходности 
даљег, обимнијег информисања путем проспекта и вредности информа-
ција садржаних у њему. Оно што, међутим, представља још озбиљнији 
проблем, јесте које последице наступају ако понуда не садржи довољно 
информација. Понуда без неопходних информација не би представљала 
јавну понуду. У складу са тим, по правилу, не би постојала ни обавеза 
објављивања проспекта. При томе би таква понуда могла бити упућена 
јавности. То би довело до парадокса, да понуда која нема уопште или 
која не садржи довољно информација неопходних да улагач донесе ин-
вестициону одлуку, не би изазивала обавезу претходног објављивања 
проспекта, па би улагач у потпуности остао без потребних информа-
ција.19 Очигледно је да је концепт дефинисања јавне понуде био усмерен 
на успостављање заштите потенцијалних улагача, али је заправо ство-
рио супротан ефекат.

Иако свесни чињенице да ће хармонизација нашег права са пра-
вом ЕУ вероватно довести до потпуног преузимања дефиниције јавне 
понуде садржане у Директиви ЕУ о проспекту,20 због извесних прав-
них нелогичности садржаних у њој, изнећемо и наше схватање појма 
јавне понуде. Њиме настојимо да обухватимо сва битна обележја јавне 
понуде хартија од вредности, избегавајући при томе коришћење спор-
них израза садржаних у поменутој директиви.

Прво, по својој природи јавна понуда представља једнострани 
правни посао. ЗОО правни посао издавања хартија од вредности такође 
сврстава у једностране правне послове.21 Друго, то је једнострана изја-
ва воље која може имати карактер понуде или јавног позива упућеног 
јавности. Ипак, требало би нагласити да се најчешће ради само о јавном 
позиву да се учини понуда (invitatio ad off erendum), код кога изостаје тзв. 
подобност прихватања која понуду у грађанскоправном смислу јасно 

18 Ibidem.
19 Ibidem., стр. 27.
20 Јединствена дефиниција јавне понуде хартија од вредности и једнаке одредбе о 

обавези објављивања, изузецима од обавезе објављивања проспекта, форми и сад-
ржини проспекта и др., омогућавају несметано прекогранично нуђење хартија од 
вредности. Увођење система тзв. single passport проспекта значи да једном одобрен 
проспект од стране надлежне власти једне државе чланице приликом упућивања 
јавне понуде, истовремено важи и у другим државама чланицама без потребе ње-
ног поновног одобрења.

21 Видети: ЗОО, одељак 5, одсек 2, чл. 234–261.
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разликује од других изјава воље. Треће, иако се понуда или јавни позив 
упућују путем медија, како би шира јавност (мисли се на што већи број 
потенцијалних инвеститора) могла бити упозната са њим, сам медиј пу-
тем кога се она упућује, не би требао бити од одлучујућег значаја. Ретки 
су закони, као нпр. наш ЗТХВ, који захтевају посебну врсту медија пос-
редством кога јавни позив мора бити упућен.22 Четврто, јавна понуда 
мора садржати елементе на основу којих је јасно да постоји тзв. воља 
(намера) за продајом ефеката. Пето, неопходно је да у сваком случају 
она буде усмерена на закључење уговора (купопродајног уговора или 
уговора о стицању „хартија“ уписом). Уколико се нове „хартије“, насуп-
рот томе, стичу аутоматски, нпр. приликом повећања основног капита-
ла из средстава друштва или у случају статусних промена (спајања, по-
деле, припајања), промене правне форме, као и претварањем једне класе 
акција у другу, тада нема јавне понуде.23 Шесто, неопходно је да постоји 
конкретна могућност предаје понуде за закључење уписног (када су 
предмет понуде хартије од вредности у настајању) или купопродајног 
уговора (када су предмет јавне понуде постојеће хартије од вредности) 
током читавог времена њеног трајања.24

У складу са изнетим обележјима, дајемо следећу дефиницију јавне 
понуде хартија од вредности: јавна понуда хартија од вредности пред-
ставља једнострану изјаву воље (понуду или позив да се учини понуда за 
стицањем хартија од вредности) упућену јавности, којом се изражава 
намера за отуђењем хартија од вредности, и за време чијег трајања 
постоји конкретна могућност за стицањем хартија од вредности упи-
сом и уплатом нових или куповином постојећих хартија од вредности.

Оваква дефиниција садржи све битне елементе јавне понуде хар-
тија од вредности. Ипак, да би дефиниција била употпуњена, корисно је 
на овом месту додатно дефинисати и елемент јавности који представља 
њен саставни део.

22 Видети: ЗТХВ, чл. 41 ст. 1.
23 W. Groß, Kapitalmarktrecht, München, 2006, стр. 273, rdn. 10.
24 Суштински критеријум за разликовање јавне понуде у односу на оглас или рекла-

му јесте заправо, да ли постоји конкретна могућност за стицање ефеката односно 
њихов упис или куповину. Пре постојања могућности уписа није могуће учинити 
позив улагачима да учине обавезујуће понуде, па још увек није реч о јавној понуди 
хартија од вредности. Дакле, „понуда“ се од обичног огласа односно рекламе 
разликује по томе што код ње увек мора постојати тзв. намера за отуђењем хартија 
од вредности и истовремена конкретна могућност чињења одговарајућих изјава 
(нпр. потписивање уписница, давање понуда) од стране улагача које могу довести 
до закључења одговарајућег уговора о стицању ефеката. Оглашавање односно 
рекламирање које истовремено не пружа такву могућност, представља само обичан 
оглас, односно рекламу, а не јавну понуду хартија од вредности и не подлеже 
обавези објављивања проспекта.
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Према функционалном схватању, које сматрамо исправним, јав-
ност постоји ако на страни инвеститора постоји потреба за инфор-
мисањем путем проспекта. Када је реч о конкретној понуди, треба рећи 
да је појам јавности могуће одредити искључиво на негативан начин. 
Са сигурношћу можемо рећи да јавност и истовремено обавеза у вези 
са проспектом не постоје само ако је понуда усмерена на улагаче који 
изразито немају потребу за информисањем. Понуде код којих не пос-
тоји јавност су оне код којих је круг адресата тако одређен да они имају 
одређена својства која су од посебног значаја тј. релевантности за посао 
улагања (професионални инвеститори) или оне понуде које се ограни-
чавају на особе којима се понуђач по основу посебног односа обавезао 
дати информације. Такве понуде нису садржински подобне да се односе 
на свакога и стога ex ante (претходно) процењујући оне нису јавне. Дак-
ле, према функционалном схватању је свака понуда, код које постоји 
потреба на страни улагача да се информише путем проспекта, јавна.25 
Проспект је при томе само средство информисања, тј. пословно правни 
модел информисања који је од стране законодавца препознат као подо-
бан за остварење тог циља (информисања).26 Да би се избегла произ-
вољност у одређивању тога када таква потреба постоји или не, на зако-
нодавцу је да утврди када обавеза у вези са објављивањем проспекта не 
постоји. То су свакако сви они случајеви у којима је испуњен квалита-
тивни критеријум – када је понуда упућена неодређеном и неодредивом 
кругу лица, али поред тога то могу бити и неки други случајеви у којима 
постоји потреба за информисањем инвеститора путем проспекта.

Квантитативни и квалитативни критеријум утврђивања појма 
јавности понуде који су до сада преовладавали не само у нашем, већ и у 
праву држава чланица ЕУ до усвајања и имплементације Директиве ЕУ 
о проспекту у њихове правне системе, не сматрамо прихватљивим из 
неколико разлога. Одређивање појма јавности на основу квалитативног 
схватања, иако на први поглед делује примамљиво, како због релатив-
не лакоће одређивања појма јавности, тако и због тога што су решења 
у позитивним прописима таква да обавеза у вези са проспектом заис-
та, по правилу, постоји када је понуда упућена неодређеном кругу лица 
(изузетак су само тзв. емисије мале вредности)27 не сматрамо исправ-
ним. Квалитативним и квантитативним схватањем се не може објасни-
ти суштина материјалне оправданости постојања обавезе објављивања 
проспекта. Оба поменута схватања занемарују узајамни утицај појма 

25 М. Grüber, „Gedanken zum öff entlichen Angebot im KMG“, Österreichisches Bank Ar-
chiv, Wien, 1994, стр. 760.

26 О томе опширније видети код: Ibidem., стр. 756–763.
27 Видети: Директива ЕУ о проспекту, чл. 3 ст. 2.
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јавности и обавезе у вези са проспектом. Постојање обавезе објављи-
вања проспекта у циљу информисања улагача, не може зависити од 
воље понудиоца, тј. од тога ком броју или кругу лица се он определио 
да се обрати, већ то мора зависити од тога да ли на страни потенцијал-
них улагача постоји потреба за информисањем путем проспекта. Даље, 
истина је да обавеза у вези са проспектом постоји, по правилу, када 
је понуда упућена неодређеном кругу лица (изузетак су емисије мале 
вредности), али она у упоредном праву постоји и у неким другим слу-
чајевима.28 Ако би појам јавности и самим тим јавну понуду дефини-
сали у складу са квалитативним схватањем, појмови јавности и јавне 
понуде би делимично изгубили на значају. Ово из разлога што појам 
јавности више не би био одлучујући у погледу одређивања да ли обавеза 
у вези са проспектом постоји или не. Поставило би се питање, зашто 
се законодавац уопште и определио за успостављање обавезе објављи-
вања проспекта код јавне понуде. На основу квантитативног или ква-
литативног приступа у одређењу појма јавности понуде, не би се могло 
дати задовољавајуће оправдање. Друго, јавна и приватна понуда се не 
би више могле разликовати апсолутно по критеријуму постојања или 
непостојања обавезе у вези са проспектом.

С друге стране, присталице квалитативног схватања, критикујући 
функционални критеријум, истичу да путем њега није могуће на преци-
зан начин утврдити појам јавности и самим тим појам јавне понуде, јер 
је појам заштите и круга лица којима је та заштита потребна, релативан, 
недовољно одређен (произвољан) и растегљив. Са таквом критиком се 
можемо сложити, јер је заиста путем функционалног схватања немо-
гуће на позитиван начин садржински утврдити појам јавности. Другим 
речима, њега је могуће одредити само на негативан начин. У конкрет-
ном случају се то врши анализом одредаба о постојању или непостојању 
обавезе објављивања проспекта. Будући да се та анализа свакако мора 
извршити пре упућивања јавне понуде, јер објављивање проспекта 
представља основну претпоставку за њено упућивање, ту квалитатив-
ни и квантитативни критеријум нису адекватни за процену. Процена 
се врши на основу тога да ли ће на страни улагача постојати потреба 
да буду информисани путем проспекта када понуда буде упућена (фун-
кционално схватање). Ако је одговор позитиван, уз испуњење осталих 
услова, реч је о јавној понуди. Супротно, ако је одговор негативан, реч 
је о приватној понуди хартија од вредности. У циљу избегавања произ-
вољности која прати функционално схватање, анализа се у конкретном 
случају врши тражењем одговора на питање да ли у конкретној ситуа-
цији има места изузецима од обавезе објављивања проспекта утврђе-
ним у позитивном праву или не.

28 Видети: Директива ЕУ о проспекту, чл. 3 ст. 2 тач. (б).
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Функционално схватање смо склони да прихватимо као најис-
правније и из разлога што се њиме води рачуна о више ствари: циље-
вима који се желе постићи Правом тржишта капитала,29 међусобној 
повезаности између појма јавности и обавезе у вези са проспектом, као 
и о давању стварног оправдања за успостављање те обавезе.

Коначно, у дефиницији јавне понуде која је садржана у Директи-
ви ЕУ о проспекту је појам јавности такође схваћен у функционалном 
смислу. Он се одређује на негативан начин, уз помоћ анализе одредаба 
о изузецима од обавезе објављивања проспекта.

III Концепт обавезности издавања хартија од вредности 
јавном понудом

Једна од крупних слабости нашег права односи се на постојање 
концепта обавезности издавања серијских хартија од вредности јавном 
понудом. Наше право је специфично по томе што успоставља општу 
обавезу емитовања хартија од вредности путем јавне понуде. Правило 
је да се издавање хартија од вредности у нашем праву врши упућивањем 
јавне понуде хартија од вредности30 уз обавезно одобрење и објављи-
вање проспекта. При томе ЗТХВ предвиђа обавезно упућивање јавне по-
нуде коју прати обавеза у вези са проспектом, осим у случајевима који 
представљају изузетак и који су предвиђени тим истим законом. Другим 
речима, то значи да је издавање хартија од вредности путем приватне 
понуде допуштено само изузетно у законом предвиђеним случајевима и 
то тачно одређеној категорији унапред познатих инвеститора31 или од 
стране одређене категорије емитената.32

Обавезивање емитената да серијске хартије од вредности (ефекте) 
издају јавном понудом обесхрабрује прикупљање капитала издавањем 
хартија од вредности од стране тзв. малих емитената. Наиме, нису сви 
емитенти „дорасли“ да одговоре условима предвиђеним за емитовање 
хартија од вредности јавном понудом (недостатак економских и кадров-
ских капацитета – велики трошкови, неопходно ангажовање правних, 
економских и финансијских стручњака, израда сложене документације 
– проспекта и финансијских извештаја, неизвесност таквог поступка 
и др.). Изузеци у којима према нашем праву није обавезно упућивање 
јавне понуде нису довољни да би омогућили издавање хартија од вред-

29 Основни циљеви Права тржишта капитала односе се на заштиту инвеститора и 
обезбеђивање несметаног функционисања финансијског тржишта.

30 Видети: ЗТХВ, чл. 25 ст. 1.
31 Видети: ЗТХВ, чл. 54.
32 Видети: ЗТХВ, чл. 53.
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ности приватном понудом у свим за то оправданим случајевима. Међу 
изузецима који у ЗТХВ нпр. нису набројани су: повећање основног ка-
питала неновчаним улозима, повећање основног капитала затвореног 
акционарског друштва33 и оснивање затвореног акционарског друшт-
ва.

У сваком случају, нема довољно оправданог разлога због кога не 
би на емитенту било да одлучи да ли ће издавати хартије од вредности 
јавном или приватном понудом. То би, сматрамо, требало бити у ње-
говој диспозицији. Ако се ипак определи за упућивање јавне понуде, 
потенцијални инвеститори су довољно заштићени строгим нормама о 
издавању хартија од вредности јавном понудом (израда и објављивање 
проспекта уз претходно обавезно одобрење надлежне власти, одговор-
ност за евентуално необјављивање проспекта или нетачне и непотпуне 
информације садржане у њему и др.). Коначно, када већ изда хартије 
од вредности јавном понудом емитент стиче статус јавног друштва (ако 
тај статус претходно није већ имао). Следствено томе, он стиче и оба-
везу информисања јавности о његовом даљем пословању, што понекад 
није у његовом интересу. Из изнетих разлога сматрамо да би концепт 
обавезности издавања хартија од вредности јавном понудом требало 
напустити.

IV Ситуације у којима постоји обавеза објављивања
„продајног“ проспекта и адресати обавезе

његовог објављивања

Ситуације у којима постоји обавеза објављивања проспекта при-
ликом упућивања јавне понуде код нас, разликују се од оних које пос-
тоје у праву ЕУ. У нашем праву обавеза објављивања проспекта у вези 
са упућивањем јавне понуде („продајног проспекта“) постоји само у 
случају упућивања јавне понуде у поступку издавања хартија од вред-
ности. Конкретније, обавеза објављивања проспекта код нас постоји 
увек у случају упућивања примарне јавне понуде (њен предмет су „нове“ 
хартије од вредности). У случају секундарне јавне понуде (нуђења пос-
тојећих хартија од вредности) ова обавеза постоји само ако се упући-
вање секундарне јавне понуде врши од стране покровитеља емисије у 
поступку издавања хартија од вредности на основу претходно закључе-
ног уговора о вршењу услуга организовања издавања хартија од вред-
ности са обавезом њиховог откупа ради даље продаје јавном понудом. 

33 Тако и: Н. Јовановић, Емисија (издавање) серијских хартија од вредности, Акцио-
нарска друштва, берзе и акције – АБА – специјалистичке студије – Зборник радо-
ва, Београд, 2006, стр. 663.
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У оба случаја (и у случају примарне и у случају описане секундарне јав-
не понуде)34 се ради о хартијама од вредности које још нису примљене 
на организовано тржиште. У случају секундарне јавне понуде хартија 
од вредности које су примљене на организовано тржиште не постоји 
обавеза објављивања проспекта, јер у односу на хартије од вредности 
које су укључене на организовано тржиште мора постојати већ претход-
но објављен тзв. берзански проспект (проспект за укључење хартија од 
вредности на организовано тржиште). Коначно, секундарна јавна пону-
да хартија од вредности које нису укључене на организовано тржиште 
изван поступка издавања (која не би била вршена од стране субјекта 
који у конкретном случају иступа као покровитељ емисије) у нашем 
праву није допуштена, јер се трговина (куповина и продаја) хартијама 
од вредности на основу претходно упућене јавне понуде, по правилу, 
може вршити само на организованом тржишту.35 Другим речима, бу-
дући да та врста јавне понуде у нашем праву није допуштена, нема ни 
обавеза у вези са проспектом које би пратиле ту јавну понуду.

За разлику од нашег права, право ЕУ не прави разлику између 
различитих врста јавних понуда.36 Свака јавна понуда хартија од вред-
ности је праћена обавезом објављивања проспекта, независно од тога 
да ли је реч о јавној понуди нових или постојећих хартија од вреднос-
ти, као и независно од тога да ли је реч о „хартијама“ које су укључене 
или не на организовано тржиште. Израда потпуно новог проспекта није 
потребна само ако „стари“ и даље важи. То је обезбеђено увођењем ин-
ститута временског важења проспекта, који такође не постоји у нашем 
праву.

С обзиром на то да обавеза објављивања „продајног“ проспекта 
у нашем праву постоји само приликом упућивања јавне понуде у пос-
тупку издавања хартија од вредности, као адресат обавезе објављивања 
проспекта је одређен издавалац (емитент) хартија од вредности (било 
да понуду упућује самостално или путем покровитеља емисије). Појам 
емитента, међутим, у ЗТХВ није најправилније дефинисан. У нашем 
праву се под издаваоцем (емитентом) сматра лице које упућује јавну 
понуду у поступку издавања хартија од вредности или других финан-

34 Појмови примарне и секундарне јавне понуде се бришу према Предлогу измена 
и допуна ЗТХВ, и уместо њих се користе термини јавна понуда за упис и уплату 
нових и јавна понуда за куповину постојећих хартија од вредности.

35 У погледу изузетака видети члан 62 ЗТХВ.
36 Само на једном месту се у Директиви ЕУ о проспекту помиње термин иницијалне 

јавне понуде (енг. Initial Public Off er – скраћено IPO), али то навођење има искљу-
чиво значај са аспекта давања дужег рока надлежној власти да донесе одлуку о 
одобрењу проспекта.
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сијских инструмената, као и лице које је издало хартије од вредности 
или друге финансијске инструменте, односно покровитељ емисије који 
је правно лице и које врши откуп хартија од вредности од издаваоца 
на основу уговора о вршењу услуга организовања издавања хартија 
од вредности са обавезом њиховог откупа ради даље продаје.37 Дак-
ле, наш ЗТХВ емитентом сматра и покровитеља (преузимаоца емисије). 
Овакав екстензиван приступ у дефинисању појма емитента, према на-
шем мишљењу, није исправан.38 Емитент је лице које у своје име издаје 
хартије од вредности њиховим првим имаоцима. Будући да покровитељ 
емисије претходно откупљује хартије од вредности па их даље нуди, јас-
но је да је покровитељ емисије први ималац, а не емитент (издавалац) 
хартија од вредности. Даље, нуђење хартија од вредности представља 
њихову продају другим (наредним) имаоцима. Другим речима, није реч 
о издавању, већ о откупу ради даље продаје као могућем делу ширег 
поступка емисије. Стога се појмом емитента не може обухватити и пок-
ровитељ емисије. Проблем који може настати због евентуалног избе-
гавања обавеза у вези са проспектом путем тзв. двостепене емисије,39 
не треба решавати ширим дефинисањем појма емитента у који би био 
укључен појам покровитеља емисије, већ увођењем обавезе објављивања 
проспекта приликом упућивања сваке јавне понуде и одређивањем по-
нудиоца као адресата обавезе у вези са проспектом.40

У упоредном праву се као адресат обавезе у вези са проспектом 
управо јавља понудилац. Понудиоцем се при томе сматра физичко или 
правно лице које је упутило јавну понуду хартија од вредности.41 При 
томе је он увек издавалац (емитент) ако су предмет јавне понуде „нове“ 
хартије од вредности (било да их нуди издавалац самостално или путем 
финансијског посредника), али то може бити и сваки законити ималац 
хартија од вредности ако упућује јавну понуду постојећих хартија од 
вредности.

37 Видети: ЗТХВ, чл. 2 ст. 1 тач. 8.
38 Супротно: Н. Јовановић, нав. чланак, стр. 663.
39 Тзв. двостепена емисија постоји када емитент нејавно емитује хартије од вред-

ности неколицини професионалних инвеститора или трговаца уопште и то без 
обавезе одобрења проспекта од стране Комисије за хартије од вредности, које за 
нејавну емисију и није потребно (први степен). Потом трговци препродају хартије 
од вредности великом броју улагача на основу јавне понуде (други степен) тврдећи 
да се не ради о емисији, већ о препродаји за шта према нашем праву није потребно 
одобрење и објављивање проспекта.

40 Такво решење постоји у праву ЕУ.
41 Члан 1 ст. 1 тач. (и) Директиве ЕУ о проспекту.
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V Непостојање института временског важења и обавезе
исправљања проспекта

1. Уводне напомене

На основну обавезу у вези са проспектом – обавезу објављивања 
проспекта, може се надовезати обавеза исправљања и актуелизације 
проспекта. То заправо значи да без обавезе објављивања проспекта, 
по природи ствари не може настати ни обавеза његовог евентуалног 
исправљања и актуелизације (допуне). Другим речима, без претходног 
објављивања проспекта се не би имало шта евентуално исправити или 
иновирати (актуелизовати).

Под обавезом исправљања подразумева се обавеза њеног адресата 
(адресата ове обавезе) да сваку битну неисправност или непотпуност 
података садржаних у проспекту, која би могла имати утицаја на 
процену вредности ефеката, објави у допуни проспекта, уколико те 
неисправности или непотпуности буду утврђене у периоду од одобрења 
проспекта до истека важења јавне понуде односно укључења хартија од 
вредности на организовано тржиште.

Под обавезом актуелизације подразумева се обавеза њеног адре-
сата (адресата ове обавезе) да сваку нову чињеницу (околност), која би 
могла имати утицаја на процену вредности ефеката, објави у допуни 
проспекта, уколико те нове чињенице настану у периоду од одобрења 
проспекта до истека важења јавне понуде односно укључења хартија од 
вредности на организовано тржиште.

Проспект је конципиран као документ који се објављује за 
конкретан случај упућивања јавне понуде или укључења хартија од 
вредности на организовано тржиште, те је стога његово време важења 
ограничено. Питање временског важења проспекта је у извесној мери 
повезано са питањем његове допуне (исправљања, актуелизације) те га 
стога износимо на заједничком месту.

2. Непостојање института временског важења проспекта у 
нашем праву

Као што је горе наведено, код нас обавеза објављивања проспек-
та прати само јавну понуду у поступку издавања хартија од вреднос-
ти. У нашем праву време важења проспекта није изричито регулисано. 
Како је, међутим, приликом сваког издавања хартија од вредности на 
основу јавне понуде предвиђено обавезно објављивање проспекта,42 а 

42 Видети: ЗТХВ, чл. 25.
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није предвиђено и даље важење раније објављеног, то се приликом сва-
ке нове емисије мора израдити и објавити нови проспект. Боље речено, 
сваки проспект важи искључиво за сваку појединачну емисију, односно 
за време важења конкретне јавне понуде у поступку издавања.

За разлику од нашег, у праву ЕУ постоји институт временског ва-
жења проспекта. Време важења проспекта је питање које се у Директиви 
ЕУ о проспекту доводи у везу са обавезом актуeлизације и исправљања 
проспекта. Према члану 9 ст. 1 Директиве проспект важи у периоду од 
12 месеци од његовог објављивања за јавне понуде или укључење хар-
тија од вредности за трговину на организованом тржишту, под условом 
да је проспект допуњен било каквом допуном (исправљање и/или ак-
туелизација) у складу са чланом 16 поменуте Директиве. Дакле, једном 
одобрен и објављен проспект важи не само за једну конкретну јавну по-
нуду односно конкретно укључење хартија од вредности за трговину на 
организованом тржишту, већ и за сваку наредну јавну понуду односно 
укључење хартија од вредности истог издаваоца уколико јавна понуда 
односно захтев за укључење буду поднети у току важења проспекта, тј. 
пре истека поменутог рока од 12 месеци. Другим речима, нова емисија 
може бити спроведена на основу раније објављеног још увек важећег 
проспекта. Ако јавна понуда отпочне пре истека рока важења проспек-
та, али се заврши по истеку рока његовог важења, нема обавезе његовог 
поновног састављања, одобрења и објављивања. При томе обавеза њего-
ве допуне (актуелизације и/или исправљања) ипак постоји све до окон-
чања конкретне јавне понуде. Овде није битно када се та јавна понуда 
заправо окончава. По истеку важења не сме на основу истог проспекта 
бити спроведена нова јавна понуда, нити бити извршено укључење „но-
вих“ хартија од вредности на организовано тржиште.43

Коначно, код тзв. трајних емисија које се спроводе од стране кре-
дитних институција проспект важи све док у оквирима одређене еми-
сије не преостане више хартија од вредности за нуђење.44

Из изнетих разлога се залажемо за увођење института временског 
важења проспекта и у наше право.

3. Обавеза актуeлизације проспекта и непостојање обавезе 
његовог исправљања

Обавеза актуeлизације проспекта је регулисана у ЗТХВ. Ако од 
дана подношења захтева за одобрење проспекта за издавање хартија 
од вредности, прелиминарног или одложног проспекта до дана истека 

43 Видети: Директива о проспекту, чл. 9 ст. 5.
44 Т. Zivny, Kapitalmarktgesetz, Wien, 2007, стр. 102.
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рока за упис и уплату хартија од вредности наступе околности које могу 
утицати на процену вредности хартија од вредности које ће се издавати, 
издавалац је дужан да, наредног дана од дана наступања тих околности, 
Комисији достави захтев за одобрење допуне проспекта.45 Дакле, код 
обавезе актуализације је заправо реч о новим околностима које су на-
стале у периоду после одобрења проспекта, а не о околностима које су 
већ постојале у тренутку његовог одобрења, као што је то случај код 
обавезе исправљања.

Даље, за вршење ове обавезе је већ довољно да само постоји мо-
гућност да те околности утичу на процену вредности ефеката, а не и 
да су те околности стварно утицале на конкретну процену. Да ли је та 
околност важна тј. да ли би могла утицати на процену вредности хартија 
од вредности, процењује се према мерилима наведеним у члану 27 ст. 3 
ЗТХВ. То су чињенице које могу имати утицаја на процену вредности 
хартија од вредности, а ту првенствено спадају чињенице које се одно-
се на финансијску позицију, стање укупне имовине и обавеза, добит и 
губитке у пословању, правни положај, потенцијалне пословне резултате 
и друге битне чињенице и околности у вези са издаваоцем и хартијама 
од вредности које се издају.46 Иначе, допуна проспекта је саставни део 
проспекта и њоме се не могу мењати подаци у проспекту на које нове 
околности немају утицаја, али се могу додавати нови подаци ако су зна-
чајни за јавну понуду хартија од вредности.47

Дакле, закон садржи само норму о обавезној актуeлизацији, тј. до-
пуњавању проспекта подацима који се односе искључиво на нове окол-
ности, а не и норму о обавезном исправљању или попуњавању података 
који су унети или изостављени, тј. требали бити унети још у тренутку 
подношења захтева за одобрење проспекта. У том домену постоји прав-
на празнина. То није добро не само са аспекта заштите интереса ин-
веститора, већ и са становишта заштите интереса самог емитента. Ако 
постоје непотпуности и/или неправилности у проспекту, оне заправо 
постоје још у тренутку одобрења проспекта. Ако их након одобрења 
проспекта адресат обавезе уочи, он би требао имати обавезу, али истов-
ремено и право да без одлагања те неправилности или непотпуности 
разјасни или на њих укаже (да непотпуности допуни) у допуни про-
спекта. На тај начин би адресат обавезе стекао могућност да ако за то 

45 ЗТХВ, чл. 33 ст. 1.
46 ЗТХВ, међутим, не даје изричито право опозива понуде или раскида уговора о сти-

цању хартија од вредности улагачу, нпр. у одређеном року од дана објављивања 
одобрених допуна, као што је то нпр. случај у Директиви ЕУ о проспекту. 

47 ЗТХВ, чл. 33 ст. 2.
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још има времена48 предузме мере које би га ослободиле од одговорнос-
ти због неисправних или непотпуних података садржаних у проспекту. 
Другим речима, без тога он нема могућност да евентуално направљен 
пропуст исправи. Из изнетих разлога сматрамо да би обавези актуeли-
зације требала бити додата и обавеза исправљања проспекта.

Mag. Vladimir MARJANSKI
Junior Faculty Member at the Faculty of Law of the University of
Novi Sad

STATE OF OUR LAW IN THE FIELD OF REGULATING 
PUBLIC OFFER OF SECURITIES AND PROSPECTUS

Summary

Th ere is a great number of shortcomings in Serbian law concerning regu-
lation of public securities off er and prospectus. Since the scope of this paper does 
not allow analizing all of them, the paper comprises only some of the questions, 
which in the most illustrative way show the necessity of deep reform of the Ser-
bian Securities Market Law. Th ose questions are related to defi ning public secu-
rities off er, the concept of compulsory issuing securities by public off er, situations 
in which there are duties relating to prospectus publishing, addressee of those 
duties, non-existance of the legal norm of temporal validity of a prospectus and 
duty of its correction. Furthermore, the paper comprises the short survey of the 
current legal norms contained in EU Prospectus Directive by which this subject 
matter is harmonized at the EU level.

Key words: public securities off er, prospectus, validity of a prospectus.

48 Нагласили смо, ако за то још има времена, јер допуна проспекта (исправљање или 
актуелизација) сама по себи не уклања одговорност по основу проспекта у односу 
на улагача који је још пре објављивања допуна верујући у нетачне или непотпуне 
податке садржане у проспекту већ стекао хартије од вредности. Овде остаје јасно 
да кориговане или допуњене информације до тренутка одлуке о упису или купо-
вини хартија од вредности и закључења уговора још нису постојале и стога већ 
настала одговорност у вези са проспектом не може бити измењена.
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(НЕ)РАВНОТЕЖА ТРЖИШТА
НОВЦА И КАПИТАЛА

Резиме

Тржиште капитала развило се из тржишта новца и тржишта 
хартија од вредности, када предмет хартије више није имовина, већ 
сам капитал, као економска суштина. Међутим, манипулацијама на 
тржишту и на друге начине потискује се тржиште капитала и пости-
же да цена акције (капитала) на тржишту буде нереална, вишеструко 
потцењена у односу на успех у пословању корпорације. Због тога акци-
онари трпе огромну штету, а откупом акција по депресираној цени 
врши се прерасподела и даља концентрација капитала, његов обрт и 
остваривање зараде продајом по много вишој цени. Право има задатак 
да обезбеди равноправност тржишта новца и капитала и учесника на 
тим тржиштima, а бива у функцији доминантних економских и других 
фактора одлучивања, што резултира поремећајем равнотеже ова два 
тржишта.

Кључне речи: тржиште капитала, тржиште новца, депресирана цена 
акције, доминантни фактор одлучивања, прерасподела 
капитала.
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I Развој

Кредитни и други послови којима се новац износи на тржиште, 
сежу дубоко у Стари век. Новац је тиме од јединственог средства разме-
не роба, сам постао роба. За ову робу се везују ондашњи облици банака 
као трговци новцем, што је до данас остала њихова изворна делатност.

Историјски развој захтевао је, међутим, и створио и новчане 
супституте – хартије од вредности (међу првима кредитна писма), као 
исправе које носе у себи имовинску вредност и имовинска права има-
оца хартије и служе лакшем и сигурнијем преносу новчане вредности.

Најзад, онда када предмет такве хартије више није имовина, већ 
сам капитал, као економска суштина, мера и снага вредности имовине у 
односу на обавезе и позитивна разлика имовине и обавеза1 и када се 
капитал, односно учешће у капиталу – део (основног) капитала (влас-
ништво на делу капитала),2 том хартијом износи на тржиште и тако 
омогућава пренос на новог власника, настају акције и тржиште капи-
тала. Тај квалитативни скок ка суштини вредности, када сам капитал 
постаје роба, омогућава да инвестирање постане много динамичније, са 
могућношћу много брже и значајније зараде, односно увећања имови-
не инвеститора, као и капитала у који се улаже (приликом примарне 
продаје акција) и у коме се учествује, али и могућношћу брзог и зна-
чајног губитка у имовини инвеститора, ако цена капитала на тржишту 
не одговара његовој изворној основи и снази. То тржиште омогућава 
у сваком случају много бржу промену власника, односно прерасподелу 
учешћа у капиталу.

II Универзално банкарско и специјализовано
брокерско-дилерско пословање

Концепције универзалног банкарства и специјализованог брокер-
ско-дилерског обављања послова на тржишту капитала одражавају мно-
го више него различите погледе на улогу банке и брокерскo-дилерског 
друштва. То су заправо различите концепције финансијског тржишта, 
односно мере концентрације или дисперзије капитала.

Изворно или уже посматрано, банкарски послови везани су за 
новчани промет, а не за промет хартија од вредности, без обзира што 
су се ови други, као рецимо есконт хартија од вредности, временом 

1 Видети дефиницију основног капитала привредног друштва у Закону о привред-
ним друштвима (Службени гласник РС, бр. 125/2004; даље: ЗОПД), чл. 13 ст. 2.

2 ЗОПД, чл. 184 ст.1
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укључили у банкарске. Међутим, банка постаје овлашћена и за послове 
везане за тржиште хартија од вредности, као једини овлашћени учес-
ник на том тржишту поред брокерско-дилерског друштва – брокерс-
ке, дилерске и друге изведене послове на самом тржишту (као што су 
послови маркет-мејкера) и друге послове неопходне за функционисање 
тржишта, посебно тржиште капитала – кастоди и корпоративне пос-
лове.3 Међутим, брокерско-дилерско друштво је то које се искључиво 
бави овим пословима (осим посла отварања и вођења збирног кастоди 
рачуна) и које је специјализовано за њих.

Обједињавање послова у концепцији универзалног банкарства од-
говара далеко већем и потенцијално утицајнијем капиталу који је пред-
виђен законским цензусом и који фактички стоји „иза“ банке, у односу 
на мањи капитал специјализованог брокерско-дилерског друштва на 
тржишту капитала. Као комплексни субјект тржишта новца и тржишта 
капитала, банка је отпорнија на ударе на финансијском тржишту и има 
далеко веће могућности деловања и усмеравања токова на овим тржиш-
тима и дислоцирања своје и туђе имовине са једног на друго тржиште. 
Брокерско-дилерско друштво, међутим, иако специјализовано за дело-
вање на тржишту капитала, остављено је на њему са мањом могућно-
шћу утицаја.

Дакле, иако су овлашћени учесници на тржишту капитала де-
кларативно равноправни, реално, нити су они равноправни, нити се у 
таквим условима може претпоставити равноправан положај тржишта 
новца и капитала.

III Потискивање тржишта капитала

Елементарности и егазктности новца супротавља се комплекс-
ност изведене категорије капитала, са два лица – једним у билансном 
исказу и износу код самог акционарског друштва на које се односи и 
другим у тржишној вредности акција које је то друштво издало, на бер-
зи. Мноштво чинилаца независних од самих резултата пословања, од-
носно биланса акционарског друштва издаваоца акција, који утичу на 
формирање цене његових акција на тржишту капитала, дају посебну де-
ликатност изласку капитала на тржиште. Они могу резултирати нереал-
но високом или ниском ценом у односу на реалне резултате пословања 
издаваоца акција, висину његовог капитала и књиговодствену вредност 

3 Закон о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената 
(Службени гласник РС, бр. 47/2006; даље: ЗОТХоВ), чл. 124, 176, 181 и 204 ст.1; 
Правила пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности 
(Службени гласник РС, бр. 113/2006, 24/2008, 38/2008, 70/2008 и 17/2009), тач. 111.
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његових акција и, у складу са тим, пренаглашавањем или дезавуисањем 
и потискивањем тржишта капитала.

У периоду од маја 2007. године до данас, на берзама и код нас и 
у свету карактеристичан је пад цена акција. Код сводних берзанских 
индекса забележено је смањење и то: у САД од 38,54 до 44,63% (индек-
си DOW J, NASDAQ и S&P 500), у западној Европи (Немачка, Велика 
Британија, Француска) од 38,43 до 52,10% (индекси DAX, FTSE 100 и 
CAC 40), на Далеком истоку (Јапан, Хонг Конг, Сингапур) oд 32,31 do 
52,44% (индекси NIKKEI 225, HANG SENG и STRAITS TIMES), у региону 
(Словенија, Хрватска, Македонија) од 51,31 до 69,17% (индекси SBI 20, 
CROBEX и MBI 10), а у самој Србији чак 82,44% (индекс Belex line), док 
индекс (Belex 15) петнаест најликвиднијих акција на истој (Београдској) 
берзи бележи већи пад, од чак 88,15% – дакле, акције најуспешнијих 
корпорација просечно су се лошије котирале на Берзи него заједно са 
осталим акцијама. Тржишна вредност акција неких од најуспешнијих 
корпорација код нас пала је у том периоду и до 20 пута!

При том и у првом делу наведеног периода и то мај – децембар 
2007. године, док је код готово код свих наведених индекса у свету и 
региону забележен пораст и то од 0,58% (FTSE 100) до 30,01% (SBI 20), 
у Србији је, насупрот томе, забележен пад 23,50% (Belex line) и 29,85% 
(Belex 15). Најзад и у време наступа светске кризе на финансијском тр-
жишту, од септембра 2008. године до данас, у Србији је забележен нај-
већи пад и то 64,36% (Belex line) и 71,28% (Belex 15), много већи него 
код осталих индекса, који су пали од 29,45% (FTSE 100) до 65,46% (MBI 
10).4

Шта све може утицати на нереално ниску цену акција на тржиш-
ту капитала, која уопште не одражава успешно пословање корпорације 
издаваоца акција?

а) Глобална уместо конкретне анализе. – И у стручним анализа-
ма и у публицистици, које се нуде инвеститорима, честа је појава да се 
кретања цена акција на берзи посматрају глобално, при чему се превас-
ходно посматрају сводни биланси, уместо да се појединачно анализи-
рају акције, односно пословање њихових издавалаца, што не даје праву 
слику о вредности која треба да се нуди у куповини, односно тражи у 
продаји.

б) Неистините информације. – Круг неистинитих информација 
којима се ствара привид о чињеницама и околностима од утицаја на 
цене акција може бити веома широк, од финансијских извештаја о пос-

4 Подаци коришћени са интернет стране www.yahoo.com – fi nance (за светске берзе) и 
са интернет страна регионалних и Београдске берзе, за период 1.5.2007 – 23.3.2009. 
године.
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ловању издаваоца акција, преко проспеката за издавање и трговање ак-
цијама на берзи, извештаја о битним догађајима и сваког другог облика 
јавног оглашавања, за шта је запрећена кривична санкција, па је мање 
вероватна могућност оваквог поступања, до сваког другог облика ши-
рења таквих неистинитих информација, за које је, ако се предузимају са 
намером подстицања на закључење трансакција на тржишту, запрећена 
санкција за привредни преступ или прекршај.5 То, међутим не значи 
да се у пракси ови начини не користе, а санкције примењују. Напротив, 
одавање привилегованих информација или давање изјава са неистини-
том садржином, од утицаја на цене и трговину акцијама, само су део 
„репертоара“ оваквих могућности.

в) Манипулативне радње. – Кључни активни чинилац формирања 
нереалне, депресиране тржишне цене акција су манипулације на тржиш-
ту капитала, радње којима се изиграва регулатива берзанског тржишта 
тако што се предузимају искључиво да би се повећала или смањила, од-
носно одржала цена акције на одређеном ниском нивоу. То је случај са 
договореном узајамном купопродајом често врло малог пакета акција, 
у једном, па потом у супротном смеру, по ниској цени, чиме се ствара 
привид о промету и објективности, реалности тако формиране цене, да 
би се онда, по тако индикативно предиспонираној ниској цени вршио 
откуп, односно експропријација акција од других акционара. Забрана 
манипулације на организованом тржишту запрећена је санкцијом за 
привредни преступ или прекршај,6 која се, међутим, у домаћој пракси 
не примењује.

г) Разуђена регулатива. – Свака примена права иницијално зави-
си од саме регулативе. Регулатива нашег тржишта капитала је не само и 
међународна (међународни рачуноводствени стандарди) и унутрашња, 
него поред законске у великој мери и подзаконска, као што су акти 
Комисије за хартије од вредности и аутономна, када су у питању акти 
Београдске берзе и Централног регистра, депоа и клиринга хартија од 
вредности. У таквим условима много је већа могућност неразрађености 
и неусаглашености норми и, због тога, проблема у њиховој примени, 
уопште, па и на конкретним питањима методологије утврђивања ку-
попродајне цене акција, манипулативнеих радњи, јавних и привилего-
ваних информација и др.

д) Неадекватна контрола. – Ни на основу важеће регулативе, која 
постоји, упркос могућности њене неразрађености и неусаглашености, 
не спроводи се одговарајућа контрола њене примене и не предузимају 
се санкције због непоштовања законских и других норми – управо и 

5 ЗОТХоВ, чл. 248–255.
6 ЗОТХоВ, чл. 248–255.
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пре свега када су у питању манипулативне радње на домаћем тржиш-
ту капитала. И поред законских овлашћења, регулаторни и контролни 
субјекти једноставно ћуте о аномалијама пада цена акција, њиховим уз-
роцима и последицама.

ђ) Неисплаћивање дивиденде у новцу. – Дивиденда је, ако не при-
марни, свакако један од битних мотива акционарства (дивиденда, уп-
рављање, зарада од трговине акцијама). При том, мисли се на део доби-
ти који се акционарима исплаћује у новцу, а не у истим акцијама које 
доносе дивиденду. Неисплата дивиденде на овај начин, односно испла-
та пропорционално мале дивиденде у односу на успешност пословања 
корпорације, што је врло чест случај са акцијама на нашем тржишту, 
дестимулише тражњу за акцијама односне корпорације, као чинилац 
директно супротан реално добрим пословним резултатима корпорације 
и очекивању да се то извесно одрази кроз зараду инвеститора у њене 
акције на овај начин.

е) Неадекватни показатељи имовине инвеститора. – Ако се бук-
вално примени принцип Међународног рачуноводственог стандарда 39 
– Финансијски резултати: признавање и одмеравање (МРС–39) да вред-
ност имовине инвеститора у акцијама корпорације одговара тржишној 
вредности акције пресечног датума (на крају пословне године), пад цена 
акција на тржишту на ниво који не одражава њихову реалну вредност 
према резултатима пословања корпорације, проузрокује исказивање 
које може и те колико снизити вредност имовине инвеститора у њего-
вим билансима. И то вишеструко, далеко испод објективно реалне, фер 
вредности, поготово ако се имовина инвеститора састоји претежно од 
акција у његовом портфолију, какав је случај са брокерско-дилерским 
друштвима. То онда, наравно, уколико се не примене корективни еле-
менти из самог МРС–39 за утврђивање фер вредности (посебно према 
изменама са краја 2008. године), негативно утиче на пословне резултате 
и капитал инвеститора и дестимулише његову даљу тражњу за акцијама 
чија је тржишна цена пала, што затим прозрокује даљи пад цена ових 
акција.

ж) Затвореност тржишта. – Довољно отворено тржиште за улаз 
таквих и толиких страних инвестиција које ће својом инвестиционом 
снагом представљати значајан фактор тражње акција на тржишту капи-
тала, као и одразити осећај страних инвеститора за реалну снагу корпо-
рације и интерес да се у њу инвестира, битан је чинилац стабилности и 
унапређења тржишта капитала. Напротив, затвореност тржишта капи-
тала и не само капитала, из било којих политичких, економских и прав-
них разлога, за улаз таквих правих, стратешких инвеститора, одузима 
тржишту капитала снагу и доприноси паду цена акција, па и „суновра-
ту“ тржишта.
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з) Исцрпљеност и губљење поверења инвеститора. – Дуготрајна 
и дубока депресијација цена наноси акционарима, посебно професи-
оналним инвеститорима на тржишту капитала, огромну штету. Такав 
притисак делује изузетно исцрпљујуће и обесхрабрујуће на акционаре 
и нове инвеститоре и њихово поверење у тржиште капитала, а пад ин-
вестирања у акције и дислокација преосталих инвестиција на тржиште 
новца, односно даљи пад тражње на тржишту капитала, узрок је даљег 
пада цена акција.

IV Прерасподела капитала

У суштини овакве методологије депресијације цена на тржишту 
капитала је концентрација власништва на капиталу.

Депресијацијом цене акција одузима се „душа“ тржишту капита-
ла, мотив инвеститорима да инвестирају у капитал и даје разлог да се 
инвеститори више везују за новчане емитенте – банке, односно за тр-
жиште новца. На тржишту капитала опада промет, приходи се смањују, 
а трошкови (фиксни) акционара остају и обавезе се увећавају због нуж-
ног кредитног задуживања и каматних обавеза, у корист банака и тр-
жишта новца, јер би се продајом акција по енормно депресираним це-
нама имовина акционара смањила, без могућности иоле одговарајућег 
измиривања обавеза.

Са друге стране, јак инвестициони потенцијал управо је у снаж-
ном, власнички концентрисаном капиталу, непосредно, корпоративном, 
и посредно, банкарском, са обједињеним пословима на финансијском 
тржишту у концепцији универзалног банкарства и централизацијом 
одлучивања и контроле. Такав капитал је способан и спреман да „преуз-
ме тешку ситуацију потиснутог тржишта капитала“, односно вредност 
капитала „истопљену“ кроз депресирану цену акција на тржишту ка-
питала и да чека да цена акција достигне реални ниво и да на разлици 
оствари знатну зараду.

Циљ власнички концентрисаног капитала је прерасподела учешћа 
у капиталу тј. власништва на деловима капитала, дакле прерасподела 
капитала, куповином акција по ниској цени, у корист јаких и утицајних 
инвеститора и још већа концентрација капитала.

Након тога, тенденција је опет јачање тржишта капитала реверзи-
билним методима у односу на наведене, ради обрта капитала продајом 
акција по реалној, много, па и вишеструко вишој цени и, на тај начин, 
стицање значајне нове добити.
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Можда целокупну проблематику најбоље одражава гесло чувеног 
инвеститора Ворена Бафета да „треба јефтино купити потцењене акције 
солидних фирми и продати их када оне поново стану на ноге, макар за 
то биле потребне и године“.7

V Задато и намеравано право

Тржиште капитала настало је и развило се не да потисне и замени 
тржиште новца, већ као његова надградња – да деликатнијим, динамич-
нијим и потенцијално исплатљивијим начином инвестирања, уз лаку 
преносивост са једног на другог власника, омогући, коначно и бржу и 
већу докапитализацију.

При том, објективност, отвореност, подложност контроли и рав-
ноправност учесника и на једном и другом тржишту, претпоставке су 
равноправности и равнотеже самих тих тржишта и њиховог међусобног 
допуњавања. Право је задато да својим нормама и њиховом применом 
омогући остварење ових претпоставки и циљева. У том смислу, међу 
трендовима на финансијском тржишту у Европској унији (из „Ламфа-
лусијевог извештаја“ Комитета мудрих људи о Регулацији европских 
тржишта хартија од вредности, од 15.2.2001. године) су: значајан раст 
пословања и тражње за акцијама, европеизација/интернационализа-
ција тржишта и конкуренција и сарадња између берзи и система трго-
вања.8

Међутим, утицаји доминантних фактора економског и другог од-
лучивања, оличених кроз власнички концентрисани капитал, намећу 
остварење њихових циљева – прерасподеле и даље концентрације капи-
тала и зараде. Због тога право кроз своју примену, па и саму регулативу, 
одступа од задатог и постаје намеравано и остварено у функцији циља 
доминантних фактора. И, као што право иначе, нажалост, често не од-
говара логици и правди и није „природно право“ у функцији општих, 
виших циљева, тако је и поремећај равнотеже тржишта новца и тржиш-
та капитала у корист тржишта новца, резултат односа конкретних при-
вредних и других субјеката у корист доминантних фактора одлучивања. 
Какав је, онда, неопходан још доминантнији „супервизор“?

7 „Најбогатији људи на свету“, Th e Man, 2/2008, стр. 26.
8 Добросав Миловановић, „Регулација тржишта хартија од вредности на нивоу Ев-

ропске уније“, Право и привреда, 5–8/2008, стр. 937.
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(UN)BALANCE OF THE MONEY AND THE CAPITAL 
MARKET

Summary

Th e capital market has developed from money market and securities 
market, when the capital, as the economic essence, became securities object. 
However, capital market is held back by market manipulations and in other ways 
and the result is that stock (capital) price is unreal, complex underestimated in 
relation to success in business of corporation. Because of that, the stockholders 
have suff ered great damage and buying up stocks at depressed price, the 
redistribution and concentration of capital, turnover of capital and profi t 
by selling at much big price, has happened. Th e mission of law is to provide 
equality of money and capital market and the actors at those markets, but the 
law is in function of dominant and other decision-making factors, which results 
in disturbance of these two markets.

Key words: capital market, money market, depressed stock price, dominant 
decision-making factor, capital redistribution.
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РАЗВОЈ И СТАБИЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ 
СИСТЕМА

Резиме

У овом раду аутор се бави питањима значаја, развоја, функциони-
сања и стабилности финансијског система. Аутор указује на трендове 
и узроке који доводе до избијања финансијских криза и дестабилизације 
финансијског система и даје преглед мера које се предузимају за његову 
стабилизацију. Аутор оцењује да није довољно мењање светског система 
финансијске регулативе уколико не дође и до промена система вреднос-
ти (веће уважавање етике и др.). Он закључује да ће се споразум о про-
мени и/или стварању новог светског финансијског и економског система 
тешко постићи и да је то могуће само уз већу политичку спремност 
за проналажење средњег пута и уважавање међусобне повезаности и ус-
ловљености етике и финансијске регулације.

Кључне речи: финансијски систем, финансијске институције, финансијс-
ке кризе, функционисање, стабилност, дестабилизација, 
мере за стабилизацију, етика, финансијска регулација.

I Увод

О финансијском систему и о његовој стабилности се почело оз-
биљније размишљати и расправљати тек од почетка 2000-тих година. 
До тада је, уз повремена упозорења малог броја људи, већина креатора 
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економске политике у развијеним земљама, нарочито у САД и Великој 
Британији, мислила да тржиште има своје механизме за саморегулацију 
и да о регулацији и стабилности финансијског система (финансијских 
институција и тржишта) не треба много да брину и да се мешају финан-
сијски регулатори (држава). Нажалост, већина земаља у транзицији је 
такав приступ (путем Вашингтонског споразума) морала да прихвати и 
примењује. Међутим, такво размишљање је било један од основних уз-
рока избијања текуће светске финансијске и економске кризе (започете 
средином 2007. на америчком тржишту другоразредних хипотекарних 
кредита), највеће после Велике депресије 1930-их година, чије трајање и 
последице још не могу да се предвиде.

II Дефиниција, значај и ефикасност финансијског система

Као саставни део привредног (макроекономског) система, финан-
сијски систем се може дефинисати као „одговарајући скуп институција, 
инструмената и механизама, путем којих се остварује мобилизација, 
концентрација, трансфер и алокација финансијских ресурса и новчане 
штедње друштва“.1

1 У светској финансијској теорији се наводе три главне функције финансијског сис-
тема, које систематски доприносе унапређивању и динамизацији раста привреде. 
„То су: (1) механизми континуираног апсорбовања и концентрације финансијске 
акумулације, (2) рационализација и ефективна алокација друштвеног капитала, и 
(3) финансијско сервисирање привреде и потрошача.“ Треба истаћи да се профил 
и структура финансијског система стално прилагођавају променљивим условима 
реалног сектора у циљу одржавања и унапређивања критичног нивоа функцио-
налности и оперативности. Више видети код: С. Јовић, Банкарство, Научна књига, 
Београд, 1990, стр. 14–40.
За лакше откривање узрока финансијских криза и дестабилизације финансијског 
система неопходно је поћи и од Аристотеловог схватања економског живота, у 
којем он говори о новцу као заједничком мерилу вредности који је постао сврха 
трговања: развија се вештачко привређивање, „коме није сврха задовољавање 
најнепосреднијих природних потреба, него што веће стицање новца; кад стицање 
новца, дакле, постаје сврха самом себи, настаје незаситна жудња за обогаћивањем. 
Истичући вештачки карактер новца и противстављајући га стварном карактеру 
потреба и природних добара, Аристотел не излаже економско него етичко учење“. 
Видети: М. Н. Ђурић, „Аристотелово учење о држави и њеном етичком задатку“, 
предговор у: Аристотел, Политика, БИГЗ, Београд, 1975, стр. XIII. Овај Аристотелов 
став о новцу говори о једној непроменљивој и негативној особини људи која 
почетком 21. века још више долази до изражаја и представља један од већих 
етичких проблема, уопште у друштвеној заједници и посебно на финансијским 
тржиштима, који законодавци и регулатори покушавају да контролишу и ублаже. 
Пошто о стабилности финансијског система највише расправљају економисти, у 
свету и код нас, корисно је имати у виду и следеће мишљење. Вајт (White), економски 
саветник и руководилац монетарних и економских истраживања у BIS-у (Банка 
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Јовић истиче да разуђенији и ефикаснији финансијски систем 
имају развијеније привреде, са већом оријентацијом на економске и тр-
жишне критеријуме пословања и са већим степеном отворености пре-
ма свету. Између развоја финансијског и привредног система постоји 
чврста дијалектичка повезаност. Висок ниво достигнутог привредног 
развоја подразумева разгранат и снажан финансијски сектор, а финан-
сијски систем има јаку повратну улогу у покретању, усмеравању и поја-
чавању трендова развоја и раста привреде.

У развијеном финансијском систему постоје разуђенији и органи-
зованији типови финансијских посредника (институција), који креирају 
алтернативне финансијске инструменте и користе ефикасније механиз-
ме. Све је израженији тренд интегративног деловања ових институција 
(комерцијалне банке, инвестиционе банке и осигурање) у смислу раз-
воја универзалног банкарства и финансијских конгломерата. Савремене 
банке све више представљају мултисервисне финансијске институције, 
које под једним кровом пружају све финансијске услуге својим клијен-
тима (становништву, компанијама и државним органима).

Шире посматрано, финансијски систем обухвата три посебна али 
међусобно чврсто повезана дела. Прво, финансијске посреднике који 
прикупљају средства и ризике и затим их алоцирају на конкурентан на-
чин. Финансијске институције све више пружају лепезу услуга, поред 
традиционалних банкарских услуга узимања депозита и давања зајмова. 
Друго, финансијска тржишта која директно повезују штедише и ин-
веститоре, на пример, преко издавања и продаје обвезница или акција 
директно инвеститорима. Треће, финансијска инфраструктура коју 
чине приватне и јавне институције – као што су обрачунски и платни 
системи за финансијске трансакције – затим, монетарна, законодавна, 
рачуноводствена, регулаторна и надзорна инфраструктура.2

Не сме се заборавити да финансијски систем (финансијска тр-
жишта и институције) представља срце/главни финансијски механизам 
(које омогућава циркулисање и ефикасно алоцирање – пласман финан-
сијских средстава) у једном привредном и друштвеном систему, чији 
крах изазива велике штете у реалној економији и шире.

Евротржиште (савремено међународно финансијско тржиште) 
повезује домаће финансијске системе и тржишта у међународни фи-

за међународна поравнања у Базелу), је закључио следеће: „ми економисти знамо 
мање него што бисмо желели, и вероватно мање него што мислимо.“ Видети: W. R. 
White, Some observations on the professional contributions of Palle Andersen, Speech at 
the opening dinner of the BIS Conference in Honour of Palle Andersen, Basel, 2 Decem-
ber 2007, доступно на адреси: http://www.bis.org/speeches/sp071228.htm.

2 ECB (European Central Bank), Financial stability review, Frankfurt am Main, June, 2005, 
стр. 119–120.
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нансијски систем. Повезивање националних финансијских тржишта је 
само једна од главних манифестација финансијске међузависности на-
ционалних економија.3

Међународни финансијски систем има следећу инсититуционал-
ну структуру: наднационалне институције – ММФ, Светска банка, BIS, 
OECD и остале међународне и регионалне финансијске организације; 
међународно финансијско тржиште – (страно) тржиште банкарских 
кредита, обвезница, акција и осталих хартија од вредности и евровалут-
но (екстерно) тржиште новца, кредита, обвезница и акција; међународ-
но девизно тржиште – спот, терминско и фјучерси; домаћа финансијска 
тржишта – тржишта новца, кредита, обвезница и акција; мултинацио-
налне корпорације; пословне банке.4

Важно је истаћи да кретања на националним финансијским тр-
жиштима имају све више карактер законитости спојених судова, што 
значи да ће се одговарајући импулси (позитивне и негативне промене) 
веома брзо преносити између земаља преко глобализованог тржишта. 
Такви односи су од посебног значаја за стабилност како националних 
тако и међународног финансијског система. У савременом, све глоба-
лизованијем, свету, који, поред осталог, значи и све већу међузависност 
националних привредних, финансијских и правних система, скоро је 
немогуће одвојено говорити о националном финансијском систему, а не 
мислити истовремено и на светски (међународни, глобални) финансијс-
ки систем, и обрнуто.

Да ли и у којој мери модел финансијског система или ниво финан-
сијске развијености утиче на дугорочни развој једне привреде? Велике 
расправе о том питању су започете још у 19. веку. Тако су Багехот и 
Шумпетер истицали значај утицаја банкарског система на висину и сто-
пу раста националног дохотка, преко идентификовања и финансирања 
производних инвестиција, док је Џоан Робинсон тврдила да економски 
развој ствара тражњу за финансијским услугама („тамо где предузеће 
води, финансије прате“).5

3 В. Врачарић, Функционисање евровалутног тржишта, магистарски рад, Економски 
факултет, Београд, 1991, стр. 13–15.

4 Један од најважнијих делова глобалног финансијског система је међународно 
финансијско тржиште које функционише на основу сложених односа тржишних 
снага и механизама, регулативних система држава, монетарних и финансијских 
аранжмана наднационалних институција и активне улоге банака и осталих 
финансијских субјеката. С. Јовић, нав. дело, стр. 507.

5 K. Tsuru, Finance and Growth – Some theoretical considerations and a review of the empir-
ical literature, OECD, Economics Department Working Papers, Nо. 228, Paris, 18. Jan., 
2000, стр. 5.
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Однос између финансија и привредног раста добија на значају и 
у новије време. Турбулентни привредни развој у динамичним азијским 
земљама и Јапану и наставак снажног и сталног раста у америчкој при-
вреди су обновили интересовање за важност финансијских система и 
њиховог утицаја на макро и микро нивоу на перформансе и продуктив-
ност.

Неопходно је имати на уму чињеницу да су трошкови прибављања 
информација и реализовања трансакција узрок појаве и развоја фи-
нансијских тржишта, институција и финансијског система. Међутим, 
овај процес је скуп, а финансијски системи морају омогућити дељење (ди-
стрибуцију) ризика и утицати на индивидуалне инвеститоре да улажу у 
ризичније пројекте, али који доносе већи профит. У овом процесу је веома 
важна улога финансијских посредника (комерцијалних банака, инвести-
ционих банака и др.) који обезбеђују информације, дистрибуцију ризика 
и ликвидност индивидуалним инвеститорима.

III Модели финансијског система

У свету се обично анализирају два модела финансијског система, 
систем заснован на развијеним међусобним односима („relationship-
based system“), односно банкарски систем (Немачка, Јапан и др.) и сис-
тем заснован на пристојном одстојању („arms-length system“) између фи-
нансијских институција и компанија-клијената (заснован углавном на 
обиму и вредности трансакција и заради), односно, тржишни систем 
(САД, В. Британија и др.).6

Анализа два основна модела финансијског система је прилично 
поједностављена, јер у стварности они истовремено функционишу у јед-
ној држави, мада је њихова релативна важност различита од државе до 
државе. Тако на пример, у Јапану су тржишта капитала много развије-
нија него у Немачкој или Француској, мада се сматра да све три државе 
имају банкарске финансијске системе базиране на развијеним односи-
ма. С друге стране, овај модел финансијског система преовлађује чак и у 
САД када је у питању финансирање малих и средњих предузећа.7

6 За описивање два различита финансијска система често се користе изрази „бан-
карски“ (где банке имају главну улогу) и „тржишни“ (главну улогу имају тржишта 
хартија од вредности одн. капитала). Овакво разликовање полази од облика финан-
сирања корпорација у сваком систему, иако су интерна (сопствена) средства најваж-
нији извор финансирања у већини развијених земаља. У Немачкој, на пример, као 
типичном примеру система базираног на банкама, постоји мало учешће банкарских 
кредита у финансирању корпорација. Отуда, облик финансирања не показује јасну 
разлику између два финансијска система. К. Tsuru, нав. дело, стр. 24.

7 Ibid., стр. 25–26.
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С обзиром да два наведена модела финансијског система имају 
предности и недостатке, данас у свету све мање функционишу поједи-
начни модели финансијског система, па се у пракси они најчешће ком-
бинују. Председник FED-а (Централне банке САД), Гринспен, истиче 
значај диверсификованог финансијског система, који може да помогне 
у заштити привреде у периодима криза.8 Може се рећи да оптимални 
финансијски систем тежи ка банкарском финансирању, ако дужници 
имају лошију репутацију (нижи рејтинг) и ка тржишту капитала ако 
они имају виши рејтинг.9 Тржишни може бити супериорнији од банкар-
ског финансијског система једино ако је у конкретном случају асимет-
ричност информација нижа код тржишног финансирања.

Међу економистима постоји сагласност да је финансијски сис-
тем, који добро функционише, важан за дугорочан економски развој и 
стабилност. У малим привредама (у земљама у транзицији) са нераз-
вијеним финансијским системима, корпоративне обвезнице и акције не 
представљају алтернативу банкарском моделу финансирања. Тржишта 
обвезница и акција су често неразвијена из више разлога. Мали акцио-
нари нису спремни да улажу у акције због страха од инсајдерског трго-
вања и радије штеде у форми банкарских депозита. Затим, мали је број 
великих предузећа за која би емитовање обвезница и акција било исп-
лативо.10

Који модел финансијског система је бољи за економски развој? 
На основу емпиријских истраживања у Великој Британији и САД (са 
тржишним финансијским системима) и Немачкој и Јапану (са претеж-
но банкарским финансијским системима), закључено је да није важан 
модел финансијског система, све док постоји здрава структура систе-
ма, јака регулатива и строга контрола задужености.11 Емпиријска ис-
траживања заступају хипотезу о постојању везе између правног оквира 
једне земље и модела њеног финансијског система. Земље са правним 
и регулаторним системима који обезбеђују висок степен заштите пове-

8 Th e Economist, London, 23 Oct 1999.
9 Б. Крстић и С. Маринковић, Транзиција финансијског система ка афирмацији 

контролне улоге банака у реалном сектору, Југословенско банкарство, 9–10/2002, 
Београд.

10 IMF Survey, March 29, 2004, p. 87.
11 Искуство Балтичких земаља говори о важности одвијања процеса либерализације 

финансијског сектора уз постојање јаке регулативе и контроле. Првобитно су ове 
земље (Естонија, Латвија и Литванија) либерализовале своје финансијске системе 
без адекватне регулативе и контроле, што је довело до банкарских криза. Пример 
ових земаља потврђује важност макроекономске стабилности и да комбинација 
здраве фискалне политике и јаког финансијског система представља важан фактор 
обезбеђивања економског раста. Ibid., стр. 89.
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рилаца, помоћу примене закона и рачуноводствених стандарда, обично 
имају развијеније финансијске посреднике.12

IV Функционисање финансијског система

За Србију и њен финансијски систем, као потенцијалног будућег 
члана ЕУ, од великог значаја је функционисање и стабилност финан-
сијског система у ЕУ. Функционисање финансијског система представља 
предмет посебне пажњe у оквиру европске јавне политике почетком 
21. века. Добро функционисање финансијског система омогућава једној 
привреди да у потпуности користи развојне потенцијале јер он осигу-
рава да инвестициони пројекти буду финансирани уз минималне трош-
кове.13 За мерење перформанси пет наведених функција финансијског 
система користи се више показатеља, од којих је најважнија величина 
тржишта капитала и финансијска структура.14

Анализа показатеља перформанси финансијских система је дошла 
до следећих закључака: финансијски систем путем извршавања бројних 
функција има за циљ савладавање несавршености тржишта; постоје 
приличне разлике у перформансама финансијских система земаља евро 

12 К. Tsuru, нав. дело.
13 Следећих пет функција финансијског система имају за циљ савладавање препрека 

несметаном кретању ресурса: креирање информација о потенцијалним улагањима 
и о могућностима за алоцирање капитала; контрола улагања и стварање услова да 
инвеститори и штедише могу да добију своја средства на основу закључених угово-
ра; омогућавање трговине, диверсификације и управљања ризицима; мобилисање 
и обједињавање штедње и олакшавање размене роба и услуга Видети: ECB, Monthly 
Bulletin, October, 2005, стр. 75–89.

14 Показатељи су: 1. величина тржишта капитала и финансијска структура (на при-
мер, највеће финансијско тржиште односно тржиште капитала, проценат од БДП 
у 2004, су имали Луксембург, В. Британија, САД, Холандија и Швајцарска: 260, 310, 
320, 340 и 440%, респективно, а најмање Аустрија, Грчка и Италија: 160, 140 и 180%, 
респективно; 2. финансијске иновације и комплетност тржишта; 3. транспарент-
ност и информације (нпр. квалитет рачуноводствених стандарда одређује степен 
асиметричности информација између инвеститора и менаџмента, а ширење ин-
формација на тржишту акција је једна од важних функција финансијског система; 
4. корпоративно управљање; 5. правни (законодавни) систем, који, поред осталих 
инструмената, експлицитно обезбеђује извршавање финансијских уговора и тако 
доприноси функционисању финансијских система; 6. регулатива, контрола и фи-
нансијска стабилност (финансијски сектори подлежу већој регулативи и контроли 
него други сектори, који имају за циљ стабилизовање финансијских посредника и 
финансијских система као и заштиту корисника услуга – клијената; најновије ре-
гулаторне активности стављају нагласак на тачно процењивање ризика и на улогу 
тржишне дисциплине – Трећи стуб у Базелу 2); 7. конкуренција, отвореност и фи-
нансијска интеграција; 8. економске слободе и политички и друштвено-економски 
фактори. Ibid.
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зоне; финансијски системи у Великој Британији и у нешто мањој мери 
у САД истичу се по томе што остварују добре перформансе по осно-
ву већине анализираних показатеља, и утврђене разлике у ефикасности 
финансијских система указују да постоји простор за даље структурне 
реформе финансијских система у евро зони, од којих се очекују резул-
тати – повећана ефикасност, који треба да помогну Централној банци 
Европе (ЦБЕ) у несметаној примени и трансмисији монетарне политике 
на финансијским тржиштима евро зоне.

V Трендови у финансијским системима

Од почетка 1970-их година финансијски системи и услуге се мењају 
нечувеном брзином, када је наговештен почетак нове ере финансијских 
система.15 Традиционална подела у националним финансијским сис-
темима је почела убрзано да нестаје. Финансијске институције улазе у 
нова подручја, од којих су нека била резервисана само за специјализова-
не институције, док су друга представљала сасвим нове активности.

Главни трендови који утичу на развој и (не)стабилност финан-
сијских система су следећи:

– Финансијске иновације (посебно финансијски деривати: кредит-
ни деривати и др.) су допринеле стварању нових конкурената и нових 
облика конкуренције.

– Структурална дерегулација је омогућила финансијским инсти-
туцијама и тржиштима да слободније конкуришу, што је финансијске 
институције и регулаторе суочило са већим ризицима и неизвеснос-
тима. Карактеристика овог новог окружења је избијање финансијских 
криза, а надзорна (опрезносна) регулација се одвија паралелно са струк-
туралном дерегулацијом.

– Растућа интернационализација банкарства од 1970-их година 
ослабила је национални суверенитет над домаћим финансијским сис-
темима (стране банке и друге институције све више продиру на домаћа 
финансијска тржишта). Технологија и глобализација повезују важне фи-
нансијске центре и системе у јединствено (глобално) финансијско тр-
жиште, при чему су од посебног значаја била тржишта своп трансакција 
и друге иновације (финансијски деривати).

– Процеси секјуритизације су довели, на дужи рок, под знак пи-
тања улогу традиционалних финансијских посредника или посредовање 
од стране институција.

15 E. P. M. Gardener (ed.), Th e Future of Financial Systems and Services, Macmillan, Lon-
don, 1990, str . xi.
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После краха берзе акција, октобра 1987. и приближавањем 1992. 
године у Европи, долази до таласа нових промена у финансијским сис-
темима и услугама. Развијене земље и земље у транзицији брзо улазе у 
нове и непознате области из којих вероватно неће бити повратка.

Како ће изгледати будући финансијски системи у развијеним 
земљама OECD? На то питање су дати неки елементи одговора у једној 
студији OECD још с почетка 90-их година.16 Једна од главних претпос-
тавки је да ће се, у догледној будућности, финансијски системи и даље 
разликовати од земље до земље, чак и у оквиру јединственог тржишта 
Европске уније. У процесу све оштрије конкуренције у финансијском 
сектору долази до велике концентрације и формирања малог броја ве-
ликих банкарских институција или финансијских конгломерата, који 
ће доминирати како на међународној тако и на домаћој финансијској 
сцени.17 Треба додати и то да је интензивирање процеса финансијске 
глобализације и заоштравање конкуренције у последње време довело до 
(покушаја) интеграције неких светских берзи ефеката (Њујорк, Лондон, 
Франкфурт), што може да утиче на значајне регулаторне промене, и до 
нових изазова и проблема у међународном финансијском систему. Глав-
ни иницијатори реформе финансијске регулативе и финансијског систе-
ма су три светска финансијска центра: САД, В. Британија и ЕУ.

Према многим проценама, једна од значајнијих последица трен-
да финансијске глобализације (дерегулација, либерализација, иновације 
и секуритизација) је и развој система „банкарства у сенци“ („shadow 
banking“), који укључује инвестиционе банке, хеџ фондове и друге новије 
финансијске посреднике – институције са слабом или никаквом регула-
цијом, који представља један од главних узрока текуће светске кризе. 
Наведене тенденције у развијеним земљама и у међународном финансијс-
ком систему је важно познавати и имати у виду у процесу либерализације 
и развоја финансијског система у Србији, како би надлежне домаће власти 

16 OECD, Banks under stress, Paris, 1992.
17 Још крајем 1990-их година је постигнута општа сагласност да на међународним 

финансијским тржиштима има простора за само десетак глобалних учесника, 
првокласних међународних (комерцијалних, инвестиционих и универзалних) 
банака: ABN AMRO (Холандија), Barclays Bank (В. Британија), Citicorp/Citigroup, 
JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Merril Lynch и Morgan Stanley (САД), Deutsche 
Bank (Немачка) и SBC Warburg/UBS и CS First Boston (Швајцарска). Види: IMF, 
International Capital Markets, Nov. 1997, у: В. Врачарић et al., Стратегије банака у 
развијеним земљама за обезбеђивање лидерске позиције и пракса Војвођанске банке, 
Свет финансија, Нови Сад, бр. 172, мај-јун 1998.
Од наведених, највећи финансијски иноватори на међународном финансијском 
тржишту – евротржишту су америчке финансијске институције. Види: В. Врачарић, 
Евровалутно тржиште, Нови Сад, 1994, стр. 111. 
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могле благовремено предузимати одговарајуће мере у циљу обезбеђивања 
ефикасности и стабилности домаћег финансијског система.

VI Одржавање финансијске стабилности: кризе,
реформа финансијског система и регулатива

Пошто је азијска финансијска криза 1997/1978. показала слабости 
и крхкост глобалног тржишта капитала, постављена су питања обез-
беђивања његовог сигурнијег функционисања, стабилности и реформе 
међународног финансијског система.18 Поставља се питање институ-
ционалног управљања међународним финансијским системом и да ли 
постојећа структура (институције) тог система може да одговори свом 
задатку?

Више међународних финансијских институција је одговорно за 
надзор и контролу међународног финансијског система и доприносе на 
различите начине јачању његове стабилности.19

18 Стање у међународном финансијском систему у ствари само одражава процес 
глобализације светске економије и финансија. Интересантни су предлози неких 
од кључних људи у међународном финансијском систему за његово побољшање. 
Министар финансија САД, R. Rubin, је предлагао модернизацију архитектуре 
међународних финансијских тржишта. Експерт за међународне финансије Јапана, 
Sakakibara је размишљао о новом систему фиксних девизних курсева или „Бретон-
вудсу 2“ (Bretton Woods II), а председник FED-а, A. Greenspan је био за ревидирање 
различитих аранжмана за управљање међународним финансијама.
Већина аналитичара азијске кризе верује да је она била комбинација „Азијског мо-
дела капитализма“ и панике (масовног губљења поверења). Главно питање је: како 
на најбољи начин спречити и поступати у будућим кризама? Предложене су сис-
темске реформе у три области: повећање транспарентности (пружање квалитет-
нијих информација), боља регулатива (стандарди и контрола банака: 25 принципа 
здравог банкарства, адекватан капитал) и лимитирање моралног хазарда (укидање 
државне интервенције и спашавање банака, све до ограничавања или гашења 
ММФ). Остали предлози: глобална финансијска регулатива за глобално тржиште 
капитала, уместо националне регулативе различитог квалитета; нова међународна 
надзорна институција; систематичнији надзор постојећих регулатора; контрола то-
кова капитала, нарочито оног краткорочног или „врућег новца“, итд.
Стиглиц је упоредио глобална тржишта капитала са дивљим и узбурканим морем, 
у којем мале економије, као мали чамци, могу лако да потону! 
Оцењено је да наведена питања/загонетке неће бити лако решена, а у трагању 
за решењима, предлаже се читање књиге „Маније, панике и крахови“, аутора C. 
Kindleberger-a, у којој се анализирају финансијске кризе. Видети: Th e Economist, 
London, April 11th, 1998, стр. 64–66.

19 У главне институције се сврставају: ММФ, Светска банка, BIS (Банка за међуна-
родна поравнања) и ОЕЦД. Оснивањe Заједничког форума (Th e Joint Forum) пред-
ставља иницијални одговор на дихотомију фрагментисаних надзорних структура 
и све интегрисанијих тржишта. Главни изазов за међународну заједницу у наред-
ном периоду ће бити подстицање и праћење примене усвојене најбоље праксе и, 
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Како долази до финансијских криза, које дестабилизују финансијс-
ки систем, и како се њима управља? Познато је да финансијске кризе 
имају значајну макроекономску цену, са могућим негативним утицајем 
на раст и на смањење ефикасности економске политике. Кризе, односно 
слаби финансијски системи, утичу на неефикасно усмеравање штедње, 
смањују поузданост монетарне трансмисије и могу имати озбиљне фис-
калне последице.

Као одговор на Велику кризу 1930-их година развила се модер-
на анализа финансијских криза, коју је у економију увео Кејнз у свом 
делу „Генерална теорија запослености, камата и новца“.20 Према Кин-
длбергеру, свим кризама претходи претерани ентузијазам (манија) или 
нереална, надувана и нестабилна економија (тзв. економија мехура), са 
ирационалним понашањем учесника на тржишту, што последично до-
води до појаве финансијских поремећаја, који се манифестују у рањи-
вости биланса фирми а што кулминира кризом или паником. Мишкин 
истиче да до финансијских криза долази када у финансијском систему 
постоји поремећај који узрокује такво нагло повећање проблема нега-
тивне селекције и моралног хазарда (асиметрична информисаност и 
сукоб интереса) на финансијским тржиштима да она постају неспособ-
на да ефикасно преносе средства од штедиша до оних са најбољим мо-
гућностима за њихово продуктивно улагање.21

За доношење ефикасних превентивних и антикризних мера, не-
опходно је добро познавање процеса развоја економске кризе после 

посебно, поштовање Основних принципа које су донели Базелски одбор за бан-
карски надзор и Међународна организација комисија за хартије од вредности 
(IOSCO) и принципа донетих од стране других међународних тела. Више видети: 
H. Tietmeyer, Evolving Cooperation and Coordination in Financial Market Surveillance, 
Finance&Development, IMF, Sept. 1999, стр. 20–22.

20 У анализи финансијских криза и финансијске политике, дефиниција финансијског 
система обухвата све финансијске институције, финансијска тржишта и финан-
сијску инфраструктуру. У пракси, највећи број финансијских криза се појављује и 
даље шири у банкарском сектору и на тржиштима девиза, дужничких и власнич-
ких хартија од вредности (обвезница и акција). У показатеље поремећаја финан-
сијског система улазе: смањење цена активе, депресијација девизног курса и/или 
смањивање званичних девизних резерви, несолвентност учесника на тржишту, 
неплаћање доспелих дугова, повећање каматних стопа и повећана колебљивост 
приноса на финансијским тржиштима. U. Das et al., Quality of Financial Policies and 
Financial System Stress, IMF Working Paper, August 2005, стр. 3–6.
Објашњавајући узроке шпекулација и избијања финансијских криза, Киндлбергер 
цитира Њутна, научника и рационалног човека: „Могу да израчунам (предвидим) 
кретање небеских тела, али не и људску лудост.“ Када се има ово у виду јасно је 
што је у међународном банкарском систему један од најважнијих послова утврђи-
вање, анализирање и обезбеђивање од ризика. Видети: В. Врачарић, „Зашто банке 
долазе до ивице банкротства“, Финансије, Београд, бр. 7–8, 1990, стр. 462.

21 Види: E. Mishkin, S. Eakins, Finansijska tržišta i institucije, Mate, Zagreb, стр. 390.
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краха берзе ефеката и финансијског сектора и ширења неповерења (што 
данашњи регулатори у развијеним земљама вероватно имају на уму). 
На пример, до Велике депресије (светске економске кризе) је дошло тек 
после краха берзе акција 1929–1930. године, у периоду од 1930. до 1933, 
и то у више таласа (кризе неликвидности и банкроти банака).22 Оцењује 
се да је појављивање финансијских криза сваких пет година одлика мо-
дерног финансијског система, с тим да је свака наредна криза оштрија 
од оне претходне.23

Према креаторима политике у финансијском сектору, квалитет 
домаће финансијске политике је кључан за постизање и одржавање фи-
нансијске стабилности.24 Овде је важно истаћи да добра и транспарен-
тна финансијска политика повећава ефикасност финансијског система 
и реалног сектора, утврђивањем тржишних очекивања и ублажавањем 
проблема негативне селекције и моралног хазарда у односима између 
финансијских фирми и њихових клијената. Основни елементи квали-
тетне финансијске политике појединих земаља су утврђени од стране 
међународне заједнице. Ови елементи су систематизовани као међуна-
родни стандарди у области политике надзора, транспарентности и ин-
тегритета тржишта. 25

22 Кризу је продубила Централна банка САД – FED, својом лошом политиком: па-
сивност, повећање каматних стопа, неизвршавање функције последњег кредитора 
у условима неликвидности – исту грешку је учинила и Централна банка Енглеске 
1866. Криза је окончана тек 6. марта 1933. када је Рузвелт затворио све банке, које 
су почеле постепено да се отварају после хитне емисије обвезница FED-а. Види: G. 
E. Wood, Great crashes in history: Have they lessons fo today?, Th e Conference, 10 July 
1999, доступно на адреси: www.fsa.gov.uk/pubs/consumer-research/crashes.pdf. 

23 Види: P. M. Hildebrand, „Is Basel II enough?“, 15 Dec 2008, BIS Review, 158/2008, 
доступно на адреси: www.bis.org. 

24 Према ММФ, финансијска политика се односи на политику везану за регулацију, 
надзор и бригу за финансијске и платне системе, укључујући тржишта и инсти-
туције, у циљу унапређења финансијске стабилности, тржишне ефикасности и 
заштите клијената и њихове имовине. Помоћу индекса здравља/стабилности фи-
нансијског система и управљања регулативом, на бази података из појединих зе-
маља прикупљених у оквиру програма за процену финансијског сектора – Financial 
Sector Assessment Program (FSAP), утврђено је да на стабилност финансијског систе-
ма утиче регулатива, заједно са показатељима макроекономских услова, структуре 
банкарског система и квалитета политичких институција и управљања јавним сек-
тором. Види: U. Das, нав. рад, стр. 3 и 7. 

25 Ту се сврставају стандарди (у области банкарства, хартија од вредности, осигу-
рања и платног система) следећих кључних међународних институција: Basel Core 
Principles for Eff ective Banking Supervision; IOSCO Objectives and Principles of Securitites 
Regulations; IAIS Insurance Core Principles; CPSS Core Principles for Systematically 
Important Payment Systems и CPSS-IOSCO Recommendations for Securities Settlement 
Systems. Израчунавање индекса квалитета финансијске политике у банкарском 
сектору и на тржишту хартија од вредности и комбинованог индекса, врши се на 
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Треба истаћи да су анализе финансијске стабилности још у по-
воју у односу на макроекономске и монетарне анализе и да се у ЕУ са 
великом пажњом приступа том питању. За обезбеђивање стабилности 
финансијског система (у ЕУ) је неопходно да основне компоненте систе-
ма – финансијске институције, тржишта и инфраструктура – заједнич-
ки могу да поднесу (апсорбују) негативне поремећаје. Полази се од тога 
да стабилан финансијски систем омогућава несметану и ефикасну ре-
алокацију финансијских ресурса од штедиша ка инвеститорима, тачну 
процену финансијског ризика, утврђивање његове цене и ефикасно уп-
рављање ризиком.26

У Извештају ЕЦБ (Централне банке Европе) о финансијској ста-
билности истичу се два главна циља оквира за обезбеђивање финансијс-
ке стабилности, и то: превенција и решавање системских финансијских 
проблема.27 Обезбеђивање финансијске стабилности у основи захтева 
оквир за спречавање појављивања проблема и/или решавање проблема 
ако превентива не успе. Финансијска (не)стабилност има једну важну 
димензију предвиђања: неефикасност у реалокацији капитала или не-
достаци у одређивању цене ризика могу, стварајући основу за будућу 
рањивост (проблеме), угрозити будућу стабилност финансијског систе-
ма а тиме и економску стабилност.

ЕЦБ, у сарадњи са Одбором за банкарску супервизију, прати и 
контролише ризике финансијске стабилности у циљу процењивања 

основу процене примењивања наведених стандарда (Basel и IOSCO) у појединим 
земљама (развијеним и у транзицији). 
IMF’s Special Data Dissemination Standard and General Data Dissemination System, Code 
of Good Practices on Fiscal Transparency and Code of Good Practices on Transparency 
in Monetary and Financial Policies. OECD Principles of Corporate Governance and 
Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism. Ibid., стр. 11.

26 ECB, Financial stability review, June, 2005, стр. 7
27 У превентиви је кључно рано утврђивање ризика за стабилност и потенцијалних 

извора проблема (рањивости) у финансијском систему пре него што они дове-
ду до неодрживих и потенцијално штетних неравнотежа и последица. Слабости 
и рањивост могу да постоје у било ком појединачном делу финансијског система 
– институцијама, тржиштима, инфраструктури – или да обухвате сва три дела ис-
товремено. За решавање проблема је кључно постојање механизама и инструме-
ната политике за поправљање ситуације у којој се финансијски систем налази на 
почетку уласка у фазу нестабилности. Међу инструментима су најважнији морал-
но убеђивање, појачани надзор и/или тржишна контрола и хитно обезбеђивање 
ликвидности.
Спречавање појављивања проблема изискује сталан процес прикупљања инфор-
мација, техничких анализа, контроле и процене. Циљ је систематска и периодична 
процена способности финансијског система да извршава своје главне функције и 
његово сврставање у одређене зоне (коридоре) финансијске стабилности. Види: 
ECB (European Central Bank), Financial stability review, Frankfurt am Main, June, 2005, 
стр. 123–125.
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способности финансијског система да поднесе шокове.28 Контрола је 
фокусирана на (универзалне) банке као главне посреднике у канали-
сању средстава од депонената ка зајмотражиоцима у евро зони, које су 
важан канал путем којег се ризици могу пренети у остале делове финан-
сијског система.

Најновија истраживања су значајно побољшала разумевање деста-
билизације финансијског система указивањем на постојање два главна 
канала путем којих се могу појавити/ширити/преносити непредвидиви 
негативни финансијски догађаји (contagion – преношење кризе/заразе) 
између финансијских тржишта (нпр. криза на тржишту акција једне 
земље проузрокује кризу на тржишту акција друге земље): изложеност 
ризицима и асиметричне информације.29

Политика одржавања међународне финансијске стабилности има 
за циљ да вероватноћу појављивања екстремних догађаја – потенцијално 
везаних за генерално губљење поверења у систем – држи на што нижем 
нивоу. Постоји мишљење да креатори политике морају бити спремни 
да се суоче са последицама таквих догађаја и ризиком њиховог утицаја 
на функционисање целе економије. На првом месту, све државе поје-
диначно би требало да „одржавају ред у својој кући“ успостављањем 
стабилног макроекономског окружења и еластичног домаћег финан-
сијског система. Затим, у одсуству глобалне централне банке или над-
зорне власти, важни су међународни финансијски надзор и одређивање 
стандарда (Форум за финансијску стабилност и ММФ). Оцењено је да 
је управљање кризним ситуацијама побољшано у многим земљама.

Интересантно је да сви препознају финансијску кризу, али, пре-
ма Шиназију (Schinasi), познаваоцу међународног тржишта капитала, 
финансијску стабилност је много теже дефинисати, мерити и пратити. 
Шинази даје следећу ширу дефиницију стабилности финансијског сис-
тема: финансијски систем је у зони стабилности када је у могућности да 
подстиче (а не да омета) функционисање једне економије, и да спречи 
финансијске неравнотеже које су настале из унутрашњих узрока или 
као резултат значајних негативних и непредвидивих догађаја.30

28 ЕЦБ је крајем 2004. године почела да објављује полугодишњи извештај о стабил-
ности финансијског система евро зоне под називом „Приказ финансијске стабил-
ности“ („Financial Stability Review“). Види: ECB, Annual Report 2005, 2006, стр. 118.

29 О овоме видети: King, Wadhwani, „Transmission of Volatility between Stock Markets“, 
Review of Financial Studies, 3(1), 1990, у: ECB, Financial Stability Review, December, 
2005, стр. 132–133, 142. 

30 Шире гледано, финансијска стабилност постоји када финансијски систем може 
да: а) подстиче ефикасну алокацију економских ресурса и ефикасност других еко-
номских процеса (као што су акумулација богатства, економски раст, и друштвени 
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Tреба поменути и веома важан Извештај о глобалној финансијс-
кој стабилности (Th e Global Financial Stability Report – GFSR) који већ 
више година објављује ММФ. У њему се оцењују кретања на глобалном 
финансијском тржишту у циљу утврђивања потенцијалних системских 
слабости. Указивањем на потенцијално слаба места у глобалном финан-
сијском систему, Извештај настоји да игра улогу у спречавању криза и 
тиме да допринесе глобалној финансијској стабилности и одрживом 
економском развоју земаља чланица ММФ-а.31

Да ли регулатори и међународна финансијска заједница имају до-
вољно знања, мудрости и развијене механизме за одржавање стабил-
ности финансијских система? На та питања заиста није (увек) лако дати 
комплетан и дефинитиван одговор. У давању одговора на горња питања 
могу да помогну и неки велики економисти као што су Кејнз, Тобин и 
Стиглиц, који су упозоравали и предлагали трећи или средњи пут раз-
воја финансијског и економског система.32

просперитет); б) процени, вреднује, алоцира и управља финансијским ризицима; 
и в) одржава способност да извршава ове кључне функције – чак и под утицајем 
екстерних шокова или нагомиланих неравнотежа – првенствено путем само-регу-
лационих механизама. Види: G. J. Schinasi, Defi ning fi nancial stability, IMF Working 
Paper, WP/04/187, Oct. 2004, стр. 6–8.
Овај угледни аутор и економиста Фонда, у новој публикацији под називом „Чување 
финансијске стабилности: теорија и пракса“, разматра ова питања и даје оквир за 
оцену националне и међународне финансијске стабилности. Користећи аналогију 
са медицином, он објашњава процес оцењивања стабилности и предузимања одго-
варајућих мера. Финансијска стабилност је као човеково здравље, ако здрава особа 
жели да сачува добро здравље она мора да предузима превентивне мере. Тако и 
једна земља без знакова нестабилности мора да превентивно делује, одржавајући 
и ажурирјући своју политику за избегавање будућих (финансијских) неравнотежа. 
Видети: IMF Survey, Vol. 35, No. 6, March 27, 2006, стр. 96.

31 Од националних власти се тражи да повећају снагу и еластичност финансијског 
система спровођењем макроекономске полититике која има за циљ солидан и доб-
ро уравнотежен раст, уз повећање ефикасности надзорне и регулаторне контроле. 
Регулатори би требало више да се ослањају на самокоригујуће снаге финансијс-
ких тржишта, уз обезбеђивање снажне тржишне инфраструктуре, нарочито за 
тржишта кредитних деривата. Важно је да земље у транзицији наставе да јачају 
управљање јавним дугом, да развијају локална тржишта капитала и да проширују 
базу инвеститора. Више видети у: Global Financial Stability Report – GFSR, Market 
Developments and Issues, IMF, Washington, April 2006, доступно на адреси: http://
www.imf.org/External /Pubs/FT/GFSR/2006/01/index.htm. 

32 Кејнз је, у августу 1931, рекао: „Банке и банкари су, по својој природи слепи. Нису 
ни приметили шта им се спрема... Постојећи знаци указују да су светски банка-
ри склони самоубиству. Непрекидно одбијају да усвоје коренита решења. Данас су 
ствари отишле већ толико далеко да је постало изузетно тешко наћи било какво 
решење... По моме мишљењу, уколико банкари сачувају своју кожу, биће то упркос 
њима самима.“ О овоме више: Џ. М. Кејнз, Економски есеји, Матица српска, Нови 
Сад, 1987, стр. 53–54.
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Пошто се сваки систем – друштвени, политички, правни, еко-
номски и финансијски – базира на људима и институцијама, требало 
би да буде јасно где почети и шта мењати да би се обезбедило његово 
добро функционисање и стабилност.33 Има много идеја у смислу како и 

Када се повуче паралела са данашњим банкарима, на почетку 21. века, може се 
уочити значајна сличност. С тим да су ови данашњи, нарочито инвестициони 
банкари – у самосталним инвестиционим или комерцијалним и универзалним 
банкама или финансијским конгломератима – толико опседнути профитом да је 
створен велики етички проблем, који заједно са питањем сукоба интереса пред-
ставља предмет пажљивог анализирања и регулисања (прим. В. Врачарић). Један 
од главних захтева кејнзијанске економије је био средњи пут, за који се говорило 
да представља средину између екстрема Смитове тржишне економије и Марксовог 
колективизма. Поверење у Кејнзов средњи пут је нарочито опало крајем 1980-их 
година, јер је он наводно минирао веру у слободно тржиште – laissez faire, односно 
у теорију немешања владе у економију и подстакао неодговорно стварање буџет-
ских дефицита. Кејнзов трећи пут говори да економија никада не може бити у 
потпуности рационална наука и да се мора дати приоритет етичким питањима. 
Кејнз није био ни либерал нити социјалиста. Он је био идеалиста, чији је циљ био 
„трагање за добром“ а не максимализација неких сирових и материјалистичких 
мера користи. Види: Financial Times – FT, August 11, 1988.
Други познати светски економиста и нобеловац, Тобин, говорећи о финансијским 
иновацијама (које заједно са дерегулацијом и либерализацијом финансијских сис-
тема представљају основу процеса финансијске глобализације, прим. В. Врачарић), 
је рекао да се ту ради о расипању све веће људске енергије и финансијских сред-
става и да се огромна моћ компјутера користи у тој „папирној економији“ не да би 
се финансијске трансакције обавиле што ефикасније, већ да би се надувао обим 
и варијанте финансијских послова који стварају високе приватне профите, што 
је у диспропорцији са њиховом друштвеном продуктивношћу. Према њему, само 
мали део активности на тржишту капитала се односи на финансирање реалних 
инвестиција и све те активности говоре о монополистичкој конкуренцији. Види: 
FT, December 10, 1986, у: В. Врачарић, 1991, нав. дело, стр. 144.
И трећи економиста, Стиглиц, који посебно цени Кејнза, предлаже кључне ре-
форме у међународном финансијском систему (ММФ и др.) и повратак основним 
економским принципима. Види: Stiglitz, Protivrečnosti globalizacije, SBM-x, Beograd, 
2002, стр. 246–250. 

33 Професор Васиљевић, у својој анализи односа привреде и правне сигурности, по-
лази од следећег мотоа: „Ништа не почиње без појединца, ништа не траје без ин-
ституција“ – Моне. Види: М. Васиљевић, „Привреда и правна сигурност“, Право и 
привреда, бр. 5–8/2006.
Због кључне улоге људи у финансијским институцијама и у доношењу важних од-
лука на финансијским тржиштима, у последње време се тражи већe уважавање пси-
хологије у економској науци и развој области бихевиоралних финансија (behavioral 
fi nance), у којој се користе достигнућа психолошких и других друштвених наука за 
разумевање понашања финансијских тржишта. Професор Шилер мисли да би пси-
хологија требало да има централно место у економији. Види: IMF Survey, Interview 
with Robert Shiller, Figuring out fi nancial markets: more psychology than economics?, Vol 
33, No 7, April 12, 2004.
Један од највећих економиста, Шумпетер, истакао је следеће: „Психологија је ствар-
но основа од које морају полазити све друштвене знаности и у чијим терминима 
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где почети промене да би се унапредило функционисање финансијских 
система и привреде у целини. У Србији би требало такође да се озбиљ-
но изуче и обезбеде неопходне претпоставке за развој тржишне привре-
де и стабилног финансијског система.34 Ако је тачно да се финансијски 
системи заснивају на поверењу, онда главне активности националних 
и глобалних надлежних власти треба да се усредсреде на то питање. То 
питање је веома озбиљно схваћено у финансијским системима развије-
них земаља у свету.35

Познато је да без добро развијеног и конкурентног финансијског 
сектора и стабилног финансијског система тржишна привреда не може 
да функционише.36 На основу досадашњих анализа финансијског сис-

мора бити дато свако темељно објашњење... Стварно, економисти никад нису до-
пустили да њихова анализа буде под утјецајем професионалних психолога њихова 
времена, већ су увијек сами за себе формулирали пожељне претпоставке о пси-
хичким процесима.“ Видети: J. A. Schumpeter, Povijest ekonomske analize, Informator, 
Zagreb, 1975, стр. 23 и 29.

34 Тако је OECD закључио да је, због комбинације све сложенијих финансијских про-
извода и растуће индивидуалне одговорности за доношење финансијских одлука, 
неопходно побољшати разумевање финансијских тржишта. Земљама чланицама и 
нечланицама је препоручено да започну бољу финансијску едукацију својих грађа-
на. Видети: OECD, OECD governments to launch drive for better fi nancial education 
among citizens, 11/07/2005, доступно на адреси: http://www.oecd.org/documentprint/
0,2744,en.
Нови председник ФЕД-а (Централне банке САД), Бернанке, je у мају месецу 2006. 
указао на важност финансијске едукације америчких грађана за стицање финан-
сијског знање како би се лакше сналазили на данашњем тржишту све сложенијих 
финансијских услуга. По њему, потрошачи са солидним финансијским знањем су 
битни за здраво функционисање финансијских тржишта и целе привреде. Видети: 
Bernanke says fi nancial literacy important, Herald.com, May, 23, 2006, доступно на ад-
реси: http://www.miami.com/mld/miamiherald/business/national/14647565.htm.
На значај организовања финансијске едукације грађана Србије сам указао крајем 
2006, али наша власт изгледа да има друге приоритете, једино НБС покушава не-
што сама да уради. В. Врачарић, „Финансијски образованији грађани – стабилнији 
финансијски систем и цела економија“, Банкарство, Београд, бр. 11–12, 2006.

35 Познато је да се поверење тешко изграђује и стиче, а веома лако губи и још теже 
враћа. Бивши гувернер Централне банке САД (FED), Alan Greenspаn, пензионисан 
почетком 2006. у 90. години живота, новембра 1995. је рекао: „главни капитал наше 
нације је ингегритет нашег финансијског система. Поверење је принцип од централ-
ног значаја за све ефикасне финансијске системе. Наш систем је у великом делу јак и 
динамичан јер ми захтевамо да финансијске институције које учествују на тржишту 
послују са интегритетом... Када се поверење у интегритет једне финансијске инсти-
туције пољуља или се посумња у њено поштено пословање, поверење јавности се 
смањује и цео систем слаби.“ Видети: L. A. Bear, Managing ethical risk, the securities 
industry and the law, Stern School of Business, New York University, 2001, стр. 2.

36 У „Белој књизи“ ЕЗ се истиче да је „један од темеља успешне трансфорамције цен-
трализоване привреде у тржишну стварање добро развијеног финансијског секто-
ра“, који се не може направити преко ноћи, већ се мора стварати етапно. За добро 
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тема извесно је једино да ће финансијске институције пословати у још 
сложенијим условима, са пуно неизвесности и ризика, за шта ће им 
бити неопходно много знања и умећа. Упозорава се да, иако је финан-
сијска стабилност везана за ефикасност, сама ефикасност не гарантује 
стабилност целе економије. Ефикасност је неопходан али не и довољан 
услов за нето економско благостање.37

Како обезбедити равнотежу између слободног деловања тржишне 
(приватне) иницијативе и конкуренције и заштите клијената/потрошача 
и инвеститора и стабилности финансијског система (регулатива)? Сав-
ремена светска привреда и финансијски систем су се, средином 2006. 
године, нашли у апсурдној ситуацији: на ранг листи највећих ризика 
дестабилизације финансијског система налазила се (претерана) регула-
тива!?38

У данашњим условима (ширења несигурности и неповерења) се 
истовремено мора повратити морална и финансијска стабилност, па је 
оснивач Института за глобалну етику поручио да је „у 21. веку етика 
услов за опстанак“!39 У свету се у последњих неколико година много 
расправља о етици и друштвено одговорном понашању компанија и 

функционисање финансијског система је „најважније је да корисници финансијс-
ког система (и домаћи и инострани) имају пуно поверење у њега. То поверење може 
се створити само добро промишљеним законима и стварањем ефикасног надзо-
ра и контроле компанија у финансијском сектору.“ Видети: Bela knjiga, Priprema 
pridruženih zemalja cetralne i istočne Evrope za integraciju u unutrašnje tržište Unije, 
Institut ekonomskih nauka, Beograd, 2001, стр. 330.

37 Hawkins P, Financial access and fi nancial stability, у Central banks and the challenge of 
development, BIS, May 2006, www.bis.org/events/cbcd06.pdf.

38 Финансијске институције у Европи су се највише жалиле на претерану регулати-
ву, а у САД су више забринуте због дериватива и хеџ фондова. Анкета је, на бази 
одговора 468 банкара, финансијских регулатора и других учесника у финансијским 
системима 60 земаља, показала да је просечан ризик повећан први пут после 2002. 
године. Видети: FT, June 28, 2006.
Дакле, после периода (2000–2005) заоштравања (ререгулације), у последње време се 
појављују све чешћи захтеви да се финансијска регулатива смањи и поједностави 
(дерегулација). И тако се још једном затвара (зачарани) круг, до избијања следеће 
финансијске кризе, и из њега изгледа нема изласка. Може се закључити да је једна 
од основних законитости динамичних финансијских тржишта и система: повре-
мено смењивање (ре)регулације и дерегулације, односно, спутавања и ослобађања 
деловања тржишних снага (прим. В. Врачарић).

39 У овом времену неповерења компаније траже примену старих вредности у поступ-
ку пријема виших руководилаца. Недостатак индивидуалног интегритета је крив 
за лоше пословање (нпр. Енрон), а његови узроци леже дубоко у вредностима људ-
ских бића који чине тржиште. Ако се профит вреднује више него поштење, то не 
може изменити никаква контрола или ауторитет. Види: P. Tourtellot, Th e crisis in 
corporate governance: call for a return to professionalism, Institutional Investor, Spring 
2003.
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банака, као саставним елементима корпоративног управљања. Велики 
парадокс 21. века је раскорак између стандарда које међународне банке 
морају поштовати и хаоса који их окружује (и који оне стварају) у мно-
гим деловима света где оне послују.40

Све до избијања текуће светске економске кризе (и њеног по-
тврђивања, јер је било потребно скоро годину дана да се она и званич-
но призна), многи финансијски експерти су истицали да је створен та-
кав (амерички и светски) финансијски систем (нејасан и опасан попут 
монструма), који и сами његови креатори (финансијске институције, 
инвеститори и регулатори) нису могли да препознају.

По једном од највећих економиста, Шумпетеру, творцу „креа-
тивне деструкције“ (иновативно деловање предузетничке – приватне 
иницијативе), економском систему је заправо нужна депресија (кри-
за), јер му она омогућује да избаци отрове које сам ствара и који га 
изједају. Он је закључио да свака интервенција државе за брзо озд-

40 Оцењује се да ће она бити важнија од Базела 2, оперативног ризика, раста кредит-
них деривата, итд. Челни људи неких најпознатијих светских банака (Дојче банке 
и Мерил Линч) су почетком 2002. године прихватили многе захтеве акционара, ре-
гулатора и локалних заједница да банке усвоје високе моралне стандарде, јер у јав-
ности преовладава мишљење да банкаре итересује зарада по сваку цену. У Европи, 
нарочито северној, више се тражи етичка димензија код улагања, више колективне 
етике и традиције, док је то у Америци мање изражено, са већим нагласком на 
индивидуализму него на сарадњи (а за еколошка и друштвена питања је неопходна 
сарадња). У Европи се тежи ка равнотежи између људи, планете и профита. Етичка 
питања као део банкарског пословања су присутна и биће све важнија. Види: Th e 
Banker, April 2002, стр. 4 и 17–21.
Многе компаније схватају да су не-финансијски ризици (здрава средина, етика, 
радни односи, друштвена питања, итд.), њихови највећи ризици. Развој регулати-
ве, као што су SOKS, MiFID, Базел 2, прописи о спречавању прања новца, значи да 
се многи менаџери у финансијском сектору више баве њима. За менаџере фондова 
су све привлачније такозване етичке акције – улагање у акције фирми које се етич-
ки понашају. Види: FTfm, Financial Times, Sept. 4, 2006, стр. 9.
Компаније у свету све више у своје годишње извештаје укључују (поред или у ок-
виру корпоративног управљања) део о свом друштвено-одговорном понашању 
(corporate social responsibility – CSR). Поставља се важно питање: шта оно значи и 
да ли се исплати такво понашање? Друштвена одговорност је важно мерило вред-
ности организације и успешности њеног менаџмента. Она се може дефинисати 
као обавеза организације, односно њеног менаџмента да решава проблеме и да у 
процесу вођења предузима активности које су у најбољем интересу предузећа и 
друштва. Најновији концепти одговорности померају тежиште са првенственог 
интереса власника (акционара) на (све веће) уважавање интереса различитих ин-
тересних група (стејкохолдерса). Може ли се правити профит а да се друга страна 
не оштети и да ли је превара природно својство пословног морала? Истраживања 
пословања великих корпорација показују да је пословна етика назадовала крајем 
1990-их и почетком 2000-тих година. Види: A. Lojpur, Korporacijsko upravljanje u 
teoriji i praksi privatizacije, Podgorica, 2004, стр. 210–220. 
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рављење привредног система само продужава његову болест и одгађа 
његово оздрављење.41

Ко је у праву, противници државне интервенције или њени за-
говорници? Вероватно је најбољи неки средњи пут изласка из кризе, 
али који и чији? Међутим, све наведено и бројна добронамерна и бла-
говремена упозорења и предлози нису помогли у спречавању избијања 
текуће светске кризе, за чије санирање су многе државе, са развијеним 
и тржиштима у настајању, морале да донесу бројне стабилизационе еко-
номске програме, али са још неизвесним последицама.

VII Текућа криза и стабилизација финансијског система

Текућа светска финансијска и економска криза, која је започета 
августа 2007. на америчком тржишту другоразредних хипотекарних кре-
дита, само потврђује да се мора наставити трагање за неким средњим, 
трећим путем развоја савременог светског капиталистичког, финансијс-
ког и економског система, са новим системом вредности.

За лакше уочавање узрока кризе неопходно је указати на разли-
ке између америчког и немачког (европског) регулаторног овкира које 
потичу од различитих модела капитализма и приступа корпоративном 
управљању што потврђује и недавна изјава немачког министра финан-
сија.42

41 Види: K. Galbraith, Novac, Stvarnost, Zagreb, 1978, стр. 231.
42 Према немачком министру финансија, Штајнбруку, после ове финансијске кризе 

(финансијског земљотреса/цунамија), свет више неће бити исти, а глобални фи-
нансијски систем ће се променити. Он је истакао кључни проблем: америчком 
болеснику (финансијским институцијама) недостајала је регулација – регулаторни 
оквир који је могао да помогне у избегавању кризних догађања. Нико у Њујорку 
и Лондону није тражио јачи регулаторни оквир пре 18 месеци и сви су увек гово-
рили да тржиште све регулише (занимљиво је да ово већ дуго упорно понавља и 
гувернер НБС, Јелашић, не желећи да прихвати другачије мишљење које указује 
на потенцијалне негативне последице таквог приступа на девизни курс, спољну 
задуженост, српску економију и друштво, прим. В. Врачарић).
Он је такође истакао да је на Волстриту постојао сасвим јасан начин размишљања: 
Новац покреће свет, и држава не треба да се меша у бизнис. А када су Немци (док 
је Шредер био премијер) почели – можда је тада већ било сувише касно – да траже 
већу контролу, транспарентност и правила за пословање акцијама (хеџ фондови и 
др.), сви су им се смејали на почетку. Озбиљнији разговори на ту тему су започети 
тек у фебруару 2007. Необуздани капитализам, са свом својом похлепом, као што 
смо видели, сам себе једе. Срећом, ми у Немачкој смо сасвим добро урадили за 
себе одржавајући срећну средину – „социјалну тржишну економију“. (Овде је очиг-
ледно у питању мудар и способан политичар који може да води државу, јер, према 
Аристотелу, срећна држава је само она која нађе средину, прим. В. Врачарић). На 
констатацију да се моралност (етика) не може регулисати, он је закључио да су 
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У насталој кризи поверења, у САД и шире, поставља се главно 
питање: коме данас веровати а да се не погреши? Да ли (универзалним) 
банкама и инвестиционим банкама које су највише допринеле обарању 
финансијског система на колена? Неопрезним регулаторима који су јед-
ним оком пратили тржишта? Политичарима који су навијали за инте-
ресне групе или самим тржиштима?43

Глобална финансијска стабилност је поново постала главна тема 
крајем 2008. Банкрот једне од најстаријих америчких инвестиционих 
банака, Леман Брадерз, средином септембра 2008. је изазвао кризу пове-
рења и блокаду глобалних финансијских тржишта која су запала у још 
дубљу кризу.44 Није било лако утврдити главне узроке америчке кризе 

регулација и етика дијалектички повезани. Види: Spiegel interview, SpiegelOnline, 
09/29/2008, доступно на адреси: www.spiegel.de/international/business/0,1518.html. 
Занимљиво је то што се у тражењу решења за актуелну светску финансијску и 
економску кризу и за спасавање/мењање либералног капитализма многи у свету 
обраћају највећем критичару капитализма, Карлу Марксу и његовим делима „Ко-
мунистички манифест“ и „Капитал“. Из тих дела се користе многи цитати који 
указују на законитости развоја и слабљења капиталистичког система (развој ино-
вација, међународно кретање капитала, рада и роба, пад цена роба и рада – глоба-
лизација, акционарство, нестанак средње класе, пад морала, избијање криза, итд.). 
Види: НИН, Београд, 5. фебруар 2009, стр. 16–21.

43 У октобру 2008. је дошло конфузно време: ако је у питању само неликвидност, за-
што је потребно спашавање банака? Да ли се спашава Волстрит (светска финансијс-
ка елита и срце америчког и светског финансијског система) или обични грађани? 
Неки тврде да је банкрот једне од најстаријих инвестиционих банака (и. банке), 
Леман Брадерз, уништила амерички и светски финансијски систем, доводећи до: 
банкрота АИГ-а, припајања Мерил Линча Банци Америке (Бенк ов Америка) и 
претварања две највеће и. банке, Голдман Сакс и Морган Стенли, у комерцијалне 
банке (банкарске холдинге). Пошто је изгубљено међусобно поверење, од државне 
интервенције се очекује да поврати поверење у финансијски систем. Можда је за 
повратак вере и поверења неопходно да сви признају, од Волстрита и владине би-
рократије до власника кућа, да су учествовали у стварању лудила које је довело до 
кризе. Види: Capitalism in crisis, Institutional Investor, International Edition, Europe, 
October 2008, стр. 44.
Криза је довела и до формирања нове листе 50 најмоћнијих људи у светским 
финансијама: креатори политике заузимају шест места међу првих десет, што 
одражава повећану улогу владе у спашавању финансијских институција: 1. 
Бернанке, FED; 2. Трише, ЕЦБ; 3. Гајтнер, Трезор САД, итд. Види: Th e Power 50, 
Institutional Investor, International Edition, Europe, Dec 2008/Jan 2009, стр. 47–9.

44 Са блокадом на тржиштима кредита и новца и падом цена акција, банке и друге 
финансијске фирме нису могле да обезбеде изворе финансирања а њихов капитал 
је смањен због нагомиланих губитака на бази тржишних цена. Банкрот Леман-а 
представља први крах једне главне инвестиционе банке (после краха Дрексел бан-
ке у фебруару 1990), који је имао три важне последице за тржиште, са потенцијал-
ним утицајем на смањење системске ликвидности: утицај на тржиште за свопове 
кредитних ризика (CDS – credit default swaps), на којем је Леман имао централну 
улогу; обустављање финансирања са тржишта новца – путем комерцијалних запи-
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и донети програм за стабилизацију америчког и светског финансијског 
система, самостално и у координацији са осталим државама, ЕУ, В. Бри-
танијом, Јапаном и међународним институцијама.

Према помоћнику Министра финансија САД (Полсона) за Фи-
нансијску стабилност, Кашкарију, главни узроци америчке кредитне (и 
финансијке) кризе су били: повољни економски услови – ниске каматне 
стопе и ниска инфлација; брзе финансијске иновације; велико поверење 
инвеститора у нове финансијске производе; раст задужености у финан-
сијском систему због привидно смањених ризика; слабљење стандарда 
хипотеркарног кредитирања (веће ослањање на вредност обезбеђења – 
хипотеке него на кредитну способност зајмотражилаца); веровање регу-
латора, инвеститора и власника кућа да ће цене кућа само да расту.45

Занимљиво је да је после доношења програма, у октобру 2008, за 
пружање државне помоћи америчком финансијском систему (купови-
на лоше активе и улагање у капитал здравих банака) у висини од 700 
милијарди долара (уз најаву додатних средстава), дошло до продубљи-
вања кризе и наглог пада цена акција на берзама, првенствено банака 
и ширења кризе у свету (рецесија, национализација неких банака, пад 
производње и извоза, успоравање економског раста, раст незапосле-
ности, најава економског национализма и протекционизма итд.). Kада 
је индекс акција S&P 500, почетком марта 2009, пао испод 700 поена, 
најнижи ниво од октобра 1996, оцењено је да се не зна када ће се стићи 
до дна тржишта акција и где је крај паду цена акција.46

Један од кључних узрочника текуће кризе је нови модел посло-
вања финансијских посредника познат као „креирај и дистрибуирај“ 
(originate and distribute business model). Посредници су уз помоћ финан-

са, због губитака по основу Лемановог дуга; и утицај на активности-финансирање 
његових клијената – хеџ фондова. Види: BIS Quarterly Review, International banking 
and fi nancial market developments, Dec. 2008, стр. 1 и 6.

45 До брзог повлачења инвеститора са тржишта и неповерења је дошло због уочених 
проблема финансијског система: презадужености, корекције цене кућа, немогућ-
ности отплате кредита, недовољног капитала за покривање очекиваних губитака. 
Недовољан капитал неких институција је проузроковао проблем неликвидности, 
што је створило велик ризик од краха финансијског система, америчког и светс-
ког. Један од кључних показатеља, због којег је донет државни програм за стаби-
лизацију америчког финансијског система, био је распон/маржа између LIBOR-а 
и преконоћне своп стопе (очекиване циљне каматне стопе FED-а за преконоћне 
позајмице између банака) – показатељ кредитног ризика у финансијском систему, 
која је са уобичајених 5–10 базичних поена, скочила на 47, 135 и 263 поена 1. и 18. 
септембра и 3. октобра 2008. респективно. Види: Press Room, US Department of the 
Treasury, Jan 8/13, 2009, HP – 1347/1349, доступно на адреси: www.treas.gov/press/
releases.htm. 

46 Види: Is this the market bottom? Th e Motley Fool, March 6, 2009, www.fool.com.
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сијских иновација – нових финансијских производа за пренос кредит-
ног ризика, уместо да држе одобрене кредите у својим билансима, пре-
пакивали и продавали их на тржишту капитала.47

Многи тврде да су за кризу одоговорни математички модели 
(ВАР/VAR: Value at Risk) за мерење ризика портфолија (акција, обвез-
ница и деривата) и одређивање неопходног капитала за покривање гу-
битака финансијских институција, и да је претерано институционално 
ослањање на њих била велика грешка. ВАР није укључио само један ри-
зик, и то онај највећи: могућност финансијског краха. Талеб, аутор књи-
ге „Црни лабуд“, је више од деценије био противник ВАР-а, за који он 
каже да представља превару, али га нико није уважавао.48

Главни учесници на америчком и глобалном финансијском тр-
жишту, корисници наведених модела и узрочници кризе, поред уни-
верзалних банака, велике инвестиционе банке (и. банке) или господари 
света нису нестале, већ се само консолидују.49

47 У питању су сложени финансијски инструменти/деривати/хартије од вредности: 
свопови кредитних ризика – CDS и дуговне обавезе обезбеђене активом – CDO. 
На тај начин је (Шумпетерова) „креативна деструкција“ претворена у „деструктив-
ну креацију“. Ова криза је показала да институционални оквир не прати брз развој 
иновација, па је недовољна контрола на свим нивоима довела до повећане вола-
тилности и ризика: финансијске институције са слабим моделима за управљање 
ризицима; рејтинг агенције и екстерни ревизори су без адекватних модела погреш-
но проценили финансијске ризике везане за финансијске иновације; и надзорне 
власти су пропустиле да адекватно контролишу коришћење финансијских инова-
ција, посебно хартија од вредности које су обезбеђене хипотеком и ванбилансно 
пословање. Види: J. Stark, Th e fi nancial crisis and its consequences for the world economy, 
10 Dec 2008, BIS Review 158/2008, доступно на адреси: www.bis.org. 

48 ВАР је заснован на статистичким концепцијама и теоријама вероватноће а раз-
вила га је и популарисала група научника и математичара почетком 1990-их која 
је почела да ради за банку ЏП Морган. Базелски комитет за надзор банака чак 
препоручује банкама и фирмама да користе сопствене интерне ВАР моделе-калку-
лације за израчунавање свог потребног капитала. На примеру банкрота познатог 
хеџ фонда LTCM се покушава доказати да нису криви модели већ људи. Види: Risk 
mismanagement, Th e New York Times, Jan 4, 2009, доступно на адреси: www.nytimes.
com. 

49 Ова криза не значи и крај инвестиционог банкарства. Две највеће инвестиционе 
банке (Волстрит фирме), Голдман Сакс и Морган Стенли, су само (привремено?) 
одустале од статуса чисте и самосталне и. банке и прихватиле су статус банкарског 
холдинга, чиме су прихватиле FED као главног регулатора али и обезбедиле своје 
лакше финансирање. 
После укидања Глас-Стигла, закона који је раздвајао комерцијално од и. банкарс-
тва, 1999, и. банкарство наставља да функционише у оквиру универзалних банака. 
У међувремену, мањи бутици – старомодне трговачке-мерчант банке специјалисти 
за финансирање корпорација и финансијско саветовање, ће наставити да се раз-
вијају јер не користе своје билансе. Види: Masters of the universe are not dead, just 
getting a makeover, 22 Sept 2008, доступно на адреси: www.tlegraph.co.uk. 
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Да је веома тешко мењати систем вредности (прерасподела бо-
гатства, етика испред профита, солидарност, повећана интервентна уло-
га државе и др.), показује приступ и различити предлози за решавање 
текуће светске кризе. Нови амерички министар финансија (Трезора), 
Гајтнер, је оценио да да претходна влада није урадила довољно за стаби-
лизацију финансијског система и предлаже неколико кључних реформи 
Програма за економску стабилизацију (нови антикризни програм). На 
пример, доношење правила за ограничавање утицаја лобиста, полити-
чара и специјалних интереса у процесу стабилизације и за доношење 
инвестиционих одлука на основу објективних критеријума које су нај-
боље за здравље и стабилност финансијског система. За покретање про-
цеса кредитирања и повратак поверења у тржишта и вере америчких 
грађана, предложена је важна промена државног програма за побољ-
шање финансијског система.50

Познати амерички економиста Кругман тврди да америчка влада 
још није свесна реалности и све већег пропадања економије и продубљи-
вања кризе која се по систему падајућих економских домина шири по 
САД и по свету. По њему, америчка привреда је на ивици катастрофе. 
Овај угледни економиста тврди да најновији (безнадежан) план за спа-
шавање банака (финансијског сектора) само понавља политику бивше 
америчке администрације (новац у замену за безвредну робу – лошу 
активу/хартије од вредности, и да не може успети.51 За стабилизацију 

50 Те промене обухватају: транспарентност (нови оквир надзора и управљања свим 
аспектима Плана за обезбеђивање финансијске стабилности); финансијски стрес 
тестови за реално утврђивање ризика у билансима финансијских институција и 
обезбеђивање додатног капитала; оснивање Фонда за јавно и приватно инвести-
рање од стране FED-а, Агенције за осигурање депозита и приватног сектора; обез-
беђивање једног трилиона долара за кредитирање потрошње и привреде (покре-
тање тржишта секјуритизације за квалитетне зајмове и лакше кредитирање малих 
и средњих предузећа); програм за решавање кризе у стамбеној изградњи; и реформа 
целог система финансијске регулације како би се избегле будуће велике кризе по-
пут ове текуће.
За успешно остваривање Плана је неопходна до сада незабележена сарадња, у 
САД и широм света. Планирају се заједничке активности са водећим светским 
привредама по питању ширих реформи међународног финансијског система а у 
склопу припрема за Самит Г–20 2. априла 2009. у Лондону. Види: Press Room, US 
Department of the Treasury, Jan 27, Fev 10, 2009, tg–02, 18 и 20, доступно на адреси: 
www.treas.gov/press/releases.htm.

51 После великог разочарења јавности и скандала везаног за исплату бонуса у АИГ-у 
(који је примио велику државну помоћ), сада се доноси финансијски план који у 
основи полази од претпоставке да су банке у суштини здраве и да банкари знају 
шта раде (а мишљење Кејнза? – прим. В. Врачарић). Са сваким месецом пропуште-
ног увођења реда у економији повећава се број незапослених за нових 600.000. 
Види: www.nytimes.com/opinion//06krugman.html, Feb 6/March 23, 2009.
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америчког финансијског система, најутицајнији људи и институције, из 
дана у дан, предлажу нове мере.52

За стабилизацију банкарског (финансијског) система, владе и 
централне банке широм света су предузимале следеће ванредне мере: 
докапитализација банака (повећање капитала уз добијање приоритет-
них акција); куповина лоших пласмана и своп трансакције (претва-
рање активе у државне обавезе); и гарантовање банкарских обавеза 
(повећање гарантованог минималног штедног депозита на 50.000 евра 
и привремено гарантовање нових дугова). Такође, више институција је 
предложило посебне мере (препоруке) за повећање транспарентности, 
стандардизације и ликвидности на тржиштима секуритизације (главног 
сегмента савремених финансијских тржишта). Треба истаћи да би ове 
иницијативе могле довести до развоја „златног стандарда“ за хартије од 
вредности, што би требало да поврати поверење инвеститора на дужи 
рок.53 Базелски комитет за надзор банака је објавио главне узроке те-

52 Бивши председник FED-а, Вокер, тражи велике промене у регулацији финансијских 
инструмената и институција, посебно оних фирми чији колапс може угрозити фи-
нансијски систем и упозорава законодавце да добро размисле да ли треба FED-у, као 
главној државној регулаторној агенцији, поверити и улогу контролора системских ри-
зика у финансијском систему. Види: www.nytimes.com/business.html, Feb 5, 2009.
Америчка Комисија за хартије од вредности и берзе (СЕК) планира да испита кор-
поративно управљање у банкама и другим финансијском фирмама и утврди да ли је 
понашање њихових управних одбора (подстицање преузимања превеликих ризика и 
њиховим лошим управљањем) довело до финансијске кризе, а у циљу повећања ути-
цаја акционара. Види: www.washingtonpost.com, Feb. 20, 2009.
Финансијски систем је и даље слаб, а Бернанке (FED) највише стрепи због могућег 
укидања законодавне и јавне подршке напорима за стабилизацију уздрманог банкар-
ског система, а највећа опасност прети од одсуства политичке воље, без које нема 
решавања проблема. FED упумпава у финансијски систем додатних 1,2 трилиона до-
лара за стабилизацију економије, путем (штампања долара и) куповине државних об-
везница и хартија од вредности по основу хипотекараних кредита, после снижавања 
краткорочних каматних стопа на нулу, што може да изазове инфлаторне притиске. 
Види: www.reuters.com, March 16, 2009 и www.washingtonpost.com, March 19, 2009. 

53 1) Форум са финансијску стабилност: препоруке за јачање транспарентности у 
свакој фази секуритизације, и већа стандардизација информација. 2) Институт за 
међународне финансије: принципи управљања и најбоља тржишна пракса у гло-
балној индустрији финансијских услуга, укључујући транспарентност и обело-
дањивање. 3) Европски форум за секјуритизацију: промена тржишних правила.
4) Евросистем (ЕЦБ и централне банке земаља чланица ЕУ): побољшање стандар-
да обелодањивања рејтинга за хартије од вредности обезбеђене активом у рејтинг 
агенцијама. Међутим, од највеће важности је да тржишни учесници поштују и 
примењују ове порепоруке. Види: Financial Stability Review, European Central Bank, 
Dec. 2008, стр. 72–74 и 84–85.
Регулатори у Азији траже веће разграничење између банака које дистрибуирају 
финанасијске производе и банака које примају депозите – од којих неки, Сингапур 
и Хонгконг, траже увођење азијског Глас-Стигла (америчког закона из 1933. који је 
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куће светске финансијске кризе и предложио стратегију за отклањање 
главних слабости финансијског система.54

У приступу решавању кризе постоји велика разлика између САД и 
В. Британије, које траже коришћење фискалне политике у стимулисању 
економије, и ЕУ, која тражи нови приступ финансијској регулацији, као 
главном узроку кризе. Испоставило се да највећи проблем постоји у об-
ласти регулисања глобалних финансијских тржишта.55 У мартовском 
БИС-овом кварталном извештају се истиче да неизвесност око дубине и 
трајања економске кризе и даље дестабилизује финансијска тржишта и 
поставља се питање да ли је могла да се предвиди текућа криза.56 Ипак, 

раздвајао комерцијално од инвестиционог банкарства, а укинут је 1999. у процесу 
модернизације-дерегулације финансијског система а ради повећања конкурентнос-
ти америчких банака). Види: www.ifl r.com, Feb. 05, 2009.

54 Главни узроци кризе, која је почела да се преноси на реални сектор су: огромна 
ликвидност која је омогућила претерано преузимање ризика; неадекватне мере за 
ограничавање задуживања, рочне трансформације, концентрације ризика и неста-
нак ликвидности; регулаторни пропусти који су многе важне делове финансијског 
система оставили нерегулисаним; неадекватан регулаторни оквир; лоши стандар-
ди кредитирања; преношење дужне пажње – процене ризика на рејтинг агенције; 
и фундаменталне грешке у управљању финансијским институцијама, нарочито у 
области управљања ризицима. 
Стратегија садржи следеће елементе: јачање оквира Базела 2 за свеобухватније ме-
рење ризика (посебно у трговачком и ванбилансном пословању – инвестиционо 
банкарство); повећање квалитета основног капитала првог нивоа; уграђивање до-
датних елемената код одређивања капитала; боље мерење ризика и већи надзор 
код оцене ликвидности у прекограничном пословању банака; коришћење Базела 
2 за унапређење управљања ризицима и банкама и боље обавештавање; и унап-
ређење координације надзора на глобалном нивоу у циљу примене принципа над-
зора и добре банкарске праксе. Крајњи циљ ове стратегије је да банкараски сек-
тор првенствено извршава своју традиционалну улогу амортизовања поремећаја и 
криза у финансијском систему а не улогу преносника ризика између финансијског 
сектора и реалне економије. Види: BIS Review 138/2008, 17 November 2008, доступ-
но на адреси: www.bis.org/review.pdf. 

55 САД и В. Британија, два највећа светска финансијска центра, ће се скоро рефлексно 
супротставити настојањима да буду контролисани од стране глобалних регулатора.
ЕУ намерава да подржи повећање извора средстава ММФ-а на 500 милијарди дола-
ра али и да тражи заоштравање регулације пореских рајева – офшор финансијских 
центара са слабом регулативом, хеџ фондова и других инвестиционих компанија. 
Види: www.iht.com/bin, March 9/10, 2009.
Чак и у Великој Британији, постоје разлике између два кључна финансијска регула-
тора: Агенције за финансијске услуге (ФСА) и Централне банке (Бенк ов Енгланд 
– Старе даме): први, модернији, не верује у раздвајање комерцијалног од инвес-
тиционог банкарства, а други, конзервативнији, тврди да постоје јаки разлози за 
раздвајање банкарских функција-послова са становништвом од казино трговања 
једне инвестиционе банке. Види: www.timesonline.co.uk, March 18, 2009.

56 У оквиру кључних активности за доношење мера за стабилизацију тржишта, 
оцењује се да су земље у транзицији, иако нису биле значајно директно погођене 
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многи угледни аналитичари тврде да данашња криза само потврђује 
исправност и корисност ставова двојице великих економиста, Кејнза и 
Фишера, о финансијском систему. Испоставило се да је Кејнз одличан 
познавалац и аналитичар понашања на финансијским тржиштима, да 
текућа глобална финансијска криза није ништа ново и да заговорници 
слободног тржишта (саморегулације) нису у праву.57

И, док већина кретора економске политике у свету заговара ства-
рање глобалног система финансијске регулације, професор Харвардског 
Универзитета, Родрик, тврди да је важнија јака национална регулација. 
По њему, глобална финансијска регулација није могућа, ни опрезна, ни 
пожељна, и да је довољан минималан број међународних упутстава и 
консултације између националних регулатора.58

VIII Уместо закључка

Светска финансијска заједница је, изгледа, коначно схватила да 
мора више да поведе рачуна о обезбеђивању стабилности финансијс-
ког система. Очекује се да ће се договор о мерама за стабилизацију 
светског финансијског система (смањивање саморегулације тржишта, 
оштрија финансијска регулатива и др.) постићи на састанку Г–20 по-
четком априла 2009. у Лондону. Међутим, постизање коначног договора 

кризом, мање отпорне на све дубљу рецесију у развијеним индустријским земљама. 
Види: BIS Quarterly Review, March 2009.

57 Волф, познати британски и светски аналитичар савремених финансијских тржиш-
та каже да су сада сви постали кејнзијанци и да Кејнз, преко Минског, нуди најбоља 
решења за финансијске кризе. Распад глобалног финансијског система је потврдио 
исправност Кејнзовог става да у реалном свету психологија много помаже у тума-
чењу понашања тржишта. Ера либерализације је у себи створила семе сопственог 
уништења. Кејнзов средњи пут у модерној економији требало је да спречи незапос-
леност, панике и маније капитализма. Зато се данас поново помиње Кејнзова књи-
га из 1936. године „Општа теорија запослености, камате и новца“, која је писана у 
току Велике депресије. Фишер је поставио основе модерне монетарне економије, 
кога је Кејнз назвао творцем његове теорије о утицају монетарних фактора на ре-
алну економију. Види: www.ft .com, Nov. 16/Dec. 23/30, 2008, March 8, 2009, и www.
economist.com, Feb. 12, 2009. 

58 У новом финансијском систему се домаћи регулатори и контролори више не би 
могли сакривати иза међународних кодекса, а земље сличног размишљања би мог-
ле слободно да улазе у дубљу финансијску интеграцију и хармонизацију њихове 
регулативе. Дакле, једна капа/стандард не одговора свима. Види: Th e Economist, 
March 14, 2009, стр. 72.
Кључно решење за насталу велику кризу и елиминисање похлепе и страха у фи-
нансијском систему је нова финансијска регулација – ререгулација. Свет сада има 
шансу да обезбеди боље функционисање финансија (финансијског система). Види: 
„Greed and fear, A special report on the future of fi nance“, Th e Economist, January 24, 
2009.
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о уређењу постојећег или стварању новог и стабилнијег међународног 
финансијског и економског система неће бити једноставно, имајући и 
виду различите ставове и интересе развијених и земаља у транзицији 
(већа улога фискалне политике или финансијске регулативе; веће ува-
жавање етике и др.).

Да ли постоји спремност свих учесника за увођење већих про-
мена, нарочито у постојећем систему вредности (етика и др.)? Једно је 
сигурно, поверење људи се тешко и дуго изграђује, лако се губи и јоше 
теже поново успоставља. Али, да ли ће инвеститори и финансијске ин-
ституције моћи да промене своје понашање и одрекну се потенцијал-
но високих профита уз све веће ризике? Чини се да је ипак излаз из 
садашње светске кризе и за спречавање будућих дубљих криза, само у 
проналажењу другог/средњег пута и уз уважавање дијалектичке повеза-
ности регулације и етике.

Што се тиче (могућег) утицаја светске финансијске и економске 
кризе на Србију, може се прихватити оцена се да су њене надлежне (еко-
номско-финансијске) власти реаговале на кризу неадекватно (неструч-
но, нереално, арогантно, некоординирано, споро, касно, збуњујуће 
итд.), што је за последицу имало смањење поверења јавности у домаћи 
финансијски систем (нпр. повлачење девизних депозита из банака и др.) 
и повећање опште неизвесности и несигурности.59

59 Стручна јавност, економисти, Србије и страни консултанти су дали бројне оце-
не и критике на рачун српских власти, везано за: промену економске политике, 
прецењеност динара, политику девизних резерви, задуживање у иностранству; 
примену психолошких модела на макроекономска кретања; одржавање девизне 
ликвидности; неуважавање економиста и опасност од инфлације и раста курса и 
банкрота Србије; крах економског модела Србије, финансијски систем рак-рану 
Србије, недостатак реалистичне стабилизационе политике; упозорење да људи 
у Србији, чак и неки упућенији, као да нису схватили шта се у свету дешава и 
шта ће се догодити; итд. Види: Политика, Београд, 17.12.2008., 10/12/27.2.2009. и 
10.3.2009.
Можда би многима из српске власти помогло читање Беконових есеја у којима он 
говори о предностима и недостацима младих и старих и о значају тимског рада 
(учењу једних од других, коришћењу искуства, храбрости, енергије, мудрости и 
др.). Види: Ф. Бекон, Есеји, Матица Српска, 1955, стр. 144-145.
Пошто се највише говори о заоштравању финансијске регулативе, постоји опас-
ност да резултат буде доношење нових међународних регулаторних стандарда који 
се неће у целини примењивати, што би водило даљем продубљивању кризе или 
краћем затишју пред улазак у нову финансијску и економску кризу. Само да и сада 
не буде као договарање о већем регулисању слободног међународног финансијског 
тржишта, одн. евротржишта 1970/1980-их година – увод у финансијску глобализа-
цију, које се завршило као свака прича о времену, у којој се схвата да се ту не може 
много учинити (прим. В. Врачарић).
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Марија ТАСИЋ

СТАНДАРДНИ И РЕГУЛАТОРНИ МЕХАНИЗМИ 
ИНИЦИЈАЛНЕ ЈАВНЕ ПОНУДЕ

– (НЕ)МОГУЋНОСТ СПРОВОЂЕЊА У СРБИЈИ

Резиме

Иницијална јавна понуда је прво емитовање акција једног при-
вредног друштва, односно начин прикупљања капитала путем изда-
вања акција јавним путем. Основни мотив за емитовање акција јесте 
прикупљање додатног капитала ради спровођења идеје раста компаније 
и снижавање нивоа задужености.

Процес IPO је изузетно сложен и дуготрајан те укључује велики 
број интерних и екстерних чланова тима од којих су најважнији финан-
сијски консултанти, правни консултанти и саветници за маркетинг. 
IPO процес можемо поделити у три фазе и то припремну фазу, фазу 
реализације IPO и фазу стабилизације IPO.

На основу позитивног правног оквира и тумачења релевантних 
институција, истичемо да у Србији није могуће спровести IPO са свим 
обележјима процедуре и уобичајеним фазама. Регулатор је увидео сраз-
мере овог проблема, те је израђен предлог Закона о изменама и допунама 
Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инс-
трумената, који се налази у процедури усвајања пред Народном скупш-
тином Републике Србије, као покушај да се отклоне недостаци и омо-
гући спровођење IPO.

Кључне речи: тржиште капитала, иницијална јавна понуда, отворено 
акционарско друштво, издавалац, емисија, проспект.
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I Увод

Сведоци смо велике глобалне економске кризе, која је настала, 
између осталог и као резултат регулаторне недоречености на финан-
сијским тржиштима. Део проблема, а самим тим и део решења јесте 
отклањање многобројних нејасноћа и проналажење праве мере између 
национално прилагођене регулативе и међународних стандара.1

Наше позитивно законодавство је поједине механизме и инс-
трументе на тржишту капитала регулисало на конзервативан начин. 
Поједини институти остали су потпуно нерегулисани, а некада је овак-
ва ситуација настајала као последица дискрепанци између системских 
закона. Треба поменути и да је домаће тржиште капитала настало као 
последица трансформације друштвеног и државног капитала у друге об-
лике својине, односно приватизација истог, те је такав законски оквир 
довео до различитих импликација и настанка одређених специфичнос-
ти српског тржишта капитала. Једна од њих је принудно укључивање 
издаваоца и њихових акција на организовано тржиште,2 што је довело 
до формирања берзе са непримерено великим бројем неактивних ак-
ционарских друштава. Само четири издаваоца је добровољно испунило 
тражене критеријуме за листинг А и листинг Б,3 од преко 1.800 ком-
панија које су укључене на берзу. Принудни елемент није довео до оче-

1 IOSCO (енг. International Organization of Securities Commissions) – Међународна ор-
ганизација комисија за хартије од вредности, основана 1974. са седиштем у Брисе-
лу је тело које на међународном плану дефинише норме и стандарде за регулаторе 
тржишта. Комисија за хартије од вредности Републике Србије је такође чланица 
IOSCO-а, доступно на адреси: http://www.iosco.org, 24.3.2009.

2 Принудно укључивање акција на берзу иницијално је установљено Законом о 
тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената (Службени 
лист СРЈ, бр. 65/2002, Службени гласник РС, бр. 57/2003, 55/2004, 45/2005), а које 
је решење преузето и новим Законом о тржишту хартија од вредности и других 
финансијских инструмената (Службени гласник РС, бр. 46/2006) у чл. 261 ст. 6 који 
предвиђа да су акционарска друштва дужна да у року од 6 месеци од дана ступања 
на снагу наведеног закона доставе Централном регистру, депоу и клирингу хартија 
од вредности податке из књиге акционара и поднесу захтев за упис акција које су 
издате. Нови Закон о тржишту хартија од вредности и других финансијских инс-
трумената у чл. 49 ст. 2 предвиђа да је издавалац дужан да у року од седам дана 
од дана пријема решења о одобрењу хартија од вредности поднесе захтев за упис 
хартија од вредности, што даље имплицира обавезност укључивања хартија на ор-
ганизовано берзанско или ванберзанско тржиште у року од три дана од дана уписа 
хартија од вредности.

3 Београдска берза а.д. Београд је организатор ванберзанског и берзанског трговања 
хартијама од вредности. Критеријуми за берзанско трговање предвиђени су Пра-
вилником о листингу и котацији Београдске берзе а.д. Београд 02 бр. 3820/07 од 
3.10.2007. На листингу А (Prime Market) се налазе само три компаније и то „Енер-
гопројект холдинг“ а.д. Београд, „Соја протеин“ а.д. Бечеј и „Тигар“ а.д. Пирот, као 
и државне обвезнице серије А2009-А2016, док се на листингу Б (Standard Market) 
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киваних резултата, нити је помогао берзи да „разигра“ тржиште и при-
добије квалитетну структуру инвеститора. Није дошло ни до подизања 
свести о корпоративном управљању у акционарским друштвима, пош-
товања принципа транспарентности и стварања свести о обавезности 
објављивања финансијских резултата и битних догађаја компаније.

С друге стране наше позитивно право и судска пракса не дају 
адекватан оквир за добровољан излазак на берзу ради прикупљања ка-
питала, што нас додатно удаљава од осталих тржишта у свету. Наиме, 
ресорна министарства и други надлежни органи су тумачењем дошли 
до закључка да постоји неконзистентност и правна празнина у дефи-
нисању процедуре отварања односно затварања привредних друштава 
у Закону о привредним друштвима (Службени гласник РС, бр. 125/2004, 
даље: ЗПД) и Закону о тржишту хартија од вредности и других финан-
сијских инструмената (Службени гласник РС, бр. 47/2006, даље: ЗХОВ).

Овај увод је имао за циљ да објасни начин укључивања акција на 
организовано тржиште у Србији с једне стране и непостојање могућ-
ности да се акције укључе на берзу на начин општеприхваћен у упоред-
ном праву и пракси држава са развијеним тржиштима капитала.

У даљем раду осврнућемо се на објашњење појма иницијалне јав-
не понуде (IPO), предности и недостатаке спроведене процедуре IPO, 
важећу законску регулативу која онемогућава спровођење овог меха-
низма у Србији као и de lege ferenda решењима којима би се омогућило 
спровођење IPO.

II Појам и мотиви за IPO

Привредна друштва могу прибављати капитал на више начина, те 
ћемо се у овом раду само осврнути на неке од традиционалних економ-
ских подела. Економска теорија разликује интерно и екстерно финанси-
рање, финансирање домаћим или иностраним капиталом, краткорочно, 
средњорочно или дугорочно финансирање,4 кредитни односи са до-
маћим и страним партнерима, финансирање инструментима дуга или 
капитала, специфични облици инвестирања и др.5

IPO се често дефинише као начин прикупљања капитала путем 
издавања акција јавним путем, преко механизма примарног тржишта, 
односно прво емитовање акција једног друштва, које је до тог тренутка 
пословало у некој од затворених форми.

налази само једна компанија и то „Алфа плам“ а.д. Врање. На ванберзанском тр-
жишту се на дан 23.3.2009. године налазило 1.843 издавалаца.

4 Слободан Комазец, Душан Здравковић и др., Финансијска тржишта и берзе, Ниш, 
1998, стр. 338–339.

5 Бранко Васиљевић, Основи финансијског тржишта, Београд, 2002, стр. 9.
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Најважнији мотиви за спровођење IPO у једном привредном 
друштву су прикупљање додатног капитала ради спровођења идеје рас-
та компаније и снижавање нивоа задужености компаније.6 Често су 
и постојећи власници, институционални или индивидуални инвестито-
ри, „venture“ капиталисти или држава у поступку продаје свог капита-
ла кроз различите моделе приватизације, заинтересовани да компанија 
буде листирана на берзи, јер се на тај начин уједно повећава и вредност 
њихових акција и уводе механизми корпоративног управљања.7

III Структура IPO

Поступку IPO претходе опсежне припреме у самом привредном 
друштву. Пре свега, неопходно је да сами власници и менаџмент про-
цене да ли су пословни резултати компаније и грана у којој послује 
довољно атрактивни за инвестирање, односно да ли је сама компанија 
довољно профитабилна и перспективна за улагање, као и да ли су фи-
нансијске и друге перформансе на високом нивоу. Може се закључити 
да је неопходно да компанија има стабилну тржишну и финансијску по-
зицију, препознатљив бренд, реалне могућности развоја, одређен ниво 
профитабилности, одговарајућу кадровску структуру, као и професио-
налне, партнерске и кооперативне односе са окружењем, међународно 
сертификоване процесе и производе и да има успостављен ефикасан 
механизам пословног и финансијског извештавања и интерне контроле, 
односно да је спремна да исти брзо имплементира.8

С обзиром да је процес IPO изузетно сложен и дуготрајан и да 
укључује велики број интерних и екстерних чланова тима, исти можемо 
поделити у три фазе и то припремну фазу, фазу реализације IPO и фазу 
стабилизације IPO. Међутим, пре елаборације наведених фаза IPO, на-
вешћемо да се и према областима може одредити врста активности које 
су од важности за успешно спровођење IPO:9

1) Реструктурисање компаније – обавља се по секторима, кроз 
уређење власничких односа, именовање адекватног менаџмента;

6 Ross Geddes, IPOs & Equity Off erings, Butterworth-Heinmann, 2003, стр. 6–10.
7 Финансирање компаније кроз партнерства са професионалним инвеститорима 

(институционалним или индивидуалним) је орочено на 3–5 година, те је инвес-
титор заинтересован да се компанија у коју је инвестирао, котира на берзи, како 
због спровођења излазне стратегије (енг. exit), тако и због повећања вредности ак-
ција, до чега је уобичајено долазило на берзи после спроведеног IPO-а. Званични-
ци наше државе су најављивали да ће се приватизација већих државних и јавних 
предузећа („Телеком Србија“, „Галеника“ а.д. и др.) спровести и кроз модел IPO-а.

8 Више о наведеном је доступно на адреси: http://www.belex.rs.
9 VII Међународна конференција Београдске берзе а.д. Београд, 2008, презентација 

Richard Stout, City Bank.
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2) Финансије – омогућавање саветницима да приступе свим пот-
ребним финансијским подацима, израда анализа, имплемента-
ција међународних финансијских стандарда у потпуности;

3) Инвестициона прича и комуникација – сачињавање „инвести-
ционе приче“ и проналажење најбоље аргументације за инвес-
тирање на основу бизнис плана, као и утврђивање циљева у 
комуникацији са инвеститорима;

4) Интерно планирање – обезбеђивање људства, сачињавање јас-
ног плана са додељеним задацима члановима тима;

5) Корпоративно управљање – имплементација принципа корпо-
ративног управљања, формирање потребних органа, сачиња-
вање процедура извештавања; и

6) Одабир екстерних консултаната.

1. Припремна фаза IPO

Карактеристично је да је компанија пре уласка у IPO процес 
пословала у некој од затворених форми привредних друштава, те да у 
процесу емитовања акција мора прећи у јавно отворено акционарско 
друштво, којом приликом се врши и обавезна корпоратизација капита-
ла, односно претварање удела у акције. Део овог поступка може бити и 
смањење номиналне вредности акција (енг. split) уколико се ради о за-
твореном акционарском друштву у коме је номинални износ акције био 
многоструко већи од уобичајеног номиналног износа акција укључених 
на тржиште. Изласку у јавност претходи решавање свих евентуалних 
нејасноћа које се могу појавити на релацији власник–капитал, усклађи-
вање са свим аспектима корпоративних и других закона, односно окон-
чање започетог реструктурисања.

Искуства из упоредне праксе недвосмислено показују да је вео-
ма важно да се пре почетка процеса IPO одреди људство (менаџмент и 
стручне службе) које ће се посветити имплементацији бројних захте-
ва и процедура односно, пружати битне информације и документацију 
саветницима. Друштво мора да одабере тим консултаната који ће по-
магати у сачињавању стратегије, извршити процену вредности субјекта, 
утврдити цену или распон цене акција и припремити на најбољи начин 
правну документацију за излазак у јавност. У највећем броју случајева тим 
чине финансијски консултанти10 чија је улога и највећа и то независни 

10 Инвестициона банка може поступати самостално или заједно са више консултана-
та, банака или брокера, када говоримо о „синдикату“ учесника, који заједно учес-
твују у промоцији и продаји прве емисије акција. Чланови између себе одлучују о 
предводнику и он се назива лидер синдиката (енг. lead manager).
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консултанти, инвестиционе банке, брокерско-дилерска друштва и то са-
мостално или кроз заједнички наступ – тзв. синдикат као и ревизори, 
правни консултанти, адвокати стручни за област тржишта капитала и 
корпоративно управљање и саветници за маркетинг који развијају стра-
тегију приступа инвеститорима и наступ компаније на тржишту. Про-
цес одабира саветника је двостран, па се често дешава да инвестициона 
банка подједнако подробно бира своје клијенте или чак одбија послове 
на којима би вредност трансакције била испод одређеног лимита, а због 
очувања репутације инвестиционе банке.

Саветници поред наведеног спроводе и детаљну анализу компа-
није (енг. due diligence) и то финансијску, правну и комерцијалну, пру-
жају помоћ у испуњавању свих осталих предуслова који се захтевају од 
листиране компаније, као што су увођење принципа корпоративног уп-
рављања, израда бизнис плана и припремање инвестиционе приче (енг. 
investment story) као и релевантне документације (одлуке, проспект и 
др.). Саветници такође помажу у припреми тимова за презентацију и 
анимирање инвеститора током фазе презентације и продаје акција (енг. 
road-show фаза) и др.11

Приликом ангажовања инвестиционе банке одређује се да ли ће 
се издавање емисије вршити кроз уговор о чврстом аранжману или не-
кој другој форми, када говоримо о потписнику, односно покровитељу 
емисије (енг. underwriter) или о агенту емисије. Покровитељ емисије има 
обавезу да након издавања акција откупи од издаваоца читаву количи-
ну акција или се обавеже да неоткупљену количину накнадно откупи, 
док се агент емисије обавезује да што боље промовише IPO код инвес-
титора, при чему не постоји обавеза откупа акција компаније.

2. Фаза реализације IPO

Саветници компаније заједно са компанијом утврђују вредности 
акција будуће емисије, односно распон акција, као и циљне инвестито-
ре. У овој фази се емитује одлука о издавању акција којом се утврђују 
сви релевантни елементи. Покровитељ емисије одлучује да ли ће се од-
ређени број акција резервисати за веће институционалне инвеститоре 
мањи број инситуционалних односно већи број индивидуалних инвес-
титора, гарантоване количине акција одређеним инвеститорима). Та-
кође се дефинише и питање преписа емисије (енг. overallotment) и мо-
гућност да инвестициона банка има права да прихвати и до 15% акција 

11 Katarina Ellis, Roni Michaely, Maureen O’Hara, A Guide to the Initial Public Off ering 
Process, доступно на адреси: http://forum.johnson.cornell.edu/faculty/michaely/Guide.
pdf, 24.3.2009, стр. 3–5.
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преко иницијално издатог броја акција. У овој фази се одређује и ко-
лико ће акција нове емисије припасти запосленима или чак и лицима 
изван компаније.

Након дефинисања наведених битних питања, припрема се доку-
ментације потребна за подношење регулаторном телу ради одобрења 
или регистрације нове емисије акција, када започиње фаза реализације 
IPO. Ова фаза најчешће започиње подношењем захтева за регистрацију 
емисије са проспектом и траје око 20-ак дана. Уз захтев за регистрацију 
и проспект, достављају се и пратећи документи и то уговор са потпис-
ником емисије, оснивачки акт, општи акти, значајни уговори, правна 
мишљења и други документи који се не достављају инвеститорима и 
које регулаторно тело третира као поверљиве информације.

Уобичајено је да регулаторно тело својим актима регулише садр-
жину и форму неопходне документације и проспекта. Када регулаторно 
тело одобри проспект, започиње анимирање инвеститора које се врши 
кроз организовање низа контаката између инвеститора и тима компа-
није који врши презентацију. Анимирање траје око две недеље и под-
разумева бројна путовања и састанке како са више инвеститора истов-
ремено, тако и састанке „у четири ока“, са институционалним тако и са 
појединачним, индивидуалним инвеститорима.

За време трајања фазе реализације IPO, подносе се налози од 
стране потенцијалних инвеститора, при чему разликујемо лимитиране 
или тржишне налоге. Принцип понуде и тражње даље утиче на евенту-
ални препис емисије, односно на формирање цене (енг. book-building). 
Последњег дана затварања понуде, инвестициона банка и компанија ко-
начно одлучују о цени акција, на основу структуре и обима поднетих 
налога, односно дефинишу цену и одлучују да ли ће дозволити препис 
емисије (накнадно емитовање додатне количине акција).

Поред наведеног начина продаје познати су и системи фиксне 
цене и аукције „холандска аукција“ (енг. Dutch Auction), која се огледа у 
лицитирању цене од највише ка најнижој прихватљивој за почетак аук-
ције, директна продаја (енг. direct sale) када компанија организује IPO 
без покровитеља или агента емисије и директно продаје акције инвес-
титорима.12

12 Jean-Francois Gajewski, Carole Gresse, „A Survey of the European IPO Market“, ECMI 
Paper, No. 2/2006, доступно на: http://se1.isn.ch/serviceengine/FileContent?serviceID
=47&fi leid=548ED943-ED54-17EC-ECB3-E45B70664526&lng=en, 24.3.2009, стр. 22. 
Систем фиксне цене постоји код већине држава у Европској унији, осим у Аустрији, 
Грчкој, Финској и Шпанији. Систем двоструке продаје постоји у Белгији, Финској, 
Француској, Полјској, Португалији, Шпанији, Шведској, Швајцарској и Великој 
Британији и састоји се делом из коришћења „book-building“ система за приватне 
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3. Фаза стабилизације (Пост-IPO фаза)

Постоје развијени механизми стабилизације цене акција из про-
цеса IPO, коју обављају или инвестициона банка или овлашћени бро-
кери кроз механизме тзв. „манипулације“ ценом на тржишту а која је 
само у овом случају дозвољена. Манипулација односно одржавање цене 
у одређеним оквирима је дозвољена у једном краћем периоду који траје 
до 45 дана.13

У овој фази је још увек на снази споразум о забрани продаје ак-
ција (енг. lock-up agreement), успостављен према одређеним категоријама 
акционара (већински власници, менаџери и др.) у трајању од 6 месеци 
до 2 године, у зависности од врсте забране и категорије власништва.

IV Позитивне и негативне стране IPO

IPO доводи до великих промена у самом акционарском друштву и 
захтева велико прилагођавање запослених, менаџмента и власника но-
вонасталој ситуацији, односно великом броју нових акционара и дру-
гим обавезама јавног друштва. С тога можемо уочити како позитивне, 
тако и негативне стране успешно окончане IPO. Као позитивне стране 
аутори најчешће истичу следеће:14

1) долазак до финансијских средстава на трајној основи и повољ-
но финансирање пословања или прибављање капитала за даље 
аквизиције;

2) ликвидност која се манифестује кроз могућност лаког уновча-
вања акција и њихове конверзије у готовину и повећана цена 
акција;

3) мотивација менаџмента и запослених кроз давање могућности 
да се стекну акцијe;

4) приступ алтернативним изворима финансирањa;
5) препознатљивост, видљивост и престиж који компанија стиче; и
6) додатне предности – постојање јасне стратегије имплементира-

не кроз бизнис план као и уређено корпоративно управљање и 
извештавање.

пласмане, док се уз помоћ посебног механизма акције нуде на продају осталим 
инвеститорима. 

13 Механизам стабилизације цене назива се „green shoe“ и састоји се у томе да ов-
лашћени брокер, односно маркет-мејкер одржава цену акције тако што утиче на 
понуду и тражњу.

14 Ross Geddes, IPOs & Equity Off erings, Butterworth-Heinmann, 2003, стр. 24–26.
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Негативне стране су најчешће повезане са повећаним трошкови-
ма друштва, обавезом обелодањивања и усклађивања са прописима из 
области хартија од вредности, те се најчешће истичу:

1) дуготрајан и скуп процес организовања и имплементације IPO 
због ангажовања консултаната и то ревизора, брокера, адвока-
та, IR (енг. investor relation) консултаната и других лица укључе-
них у IPO процес, трошкови обелодањивања и имплементације 
корпоративног управљања;15

2) транспарентност и доступност пословних резултата широј јав-
ности, редовно извештавање јавности и акционара;

3) надзор од стране регулаторних тела и обавеза усклађивања са 
законима из области хартија од вредности и другим релевант-
ним законима; и

4) могућност непријатељског преузимања од стране већих компа-
нија.

V Правни оквир регулисања IPO у Србији

Пре разматрања позитивног правног оквира у Србији, истиче-
мо да сходно важећим прописима и неаутентичним тумачењима истих 
није могуће спровести IPO са свим обележјима процедуре и уобичаје-
ним фазама. Како би детаљна анализа свих релевантних одредаба за-
кона превазишла обим овог рада, указаћемо у краћим цртама на неке 
од препрека за реализацију IPO. У даљем раду анализираћемо поједине 
одредбе ЗПД и ЗХОВ, као и одредбе Закона о раду (Службени гласник 
РС, бр. 24/2005 и 61/2005, даље: ЗОР).

1. Постојећи правни оквир

Важно је истаћи да је одредбама ЗПД предвиђена могућност про-
мене правне форме (из ортачког друштва или друштва са ограниченом 
одговорношћу у акционарско друштво и vice versa), као и промена об-
лика друштва код затвореног и отвореног акционарског друштва. Отва-
рање привредног друштва (енг. going public) се у упоредном праву може 
вршити на два начина и то путем емитовања акција јавним путем или 
увођењем постојећих акција у јавни промет (енг. secondary public off er 
или SPO).16 Према ЗПД, друштво се сматра отвореним ако оснивачи 

15 Процес IPO може трајати од 9 до 12 месеци.
16 Мирко Васиљевић, Коментар Закона о привредним друштвима, Службени глас-

ник, Београд, 2006, стр. 376.
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учине јавни позив за упис и уплату акција или у време оснивања или 
ако тај позив учини друштво након оснивања. Затворено акционарс-
ко друштво се може „отворити“ по два основа и то ако се број акци-
онара повећа и одржи изнад броја од 100 у периоду дужем од годину 
дана односно, када скупштина донесе одлуку о промени оснивачког 
акта, када говоримо о промени облика, а не правне форме (чл. 194, 196 
ЗПД). Међутим, у пракси се појавио проблем који се огледа у томе да 
се отворена акционарска друштва не могу затворити, нити затворена 
отворити. Отварање није оперативно спроводљиво ни када друштво са 
ограниченом одговорношћу донесе одлуку о промени правне форме у 
отворено акционарско друштво. Наведени став је прва заузела у свом 
мишљењу бр. 3/0–04–393/–05 од 14.7.2005. године Комисија за хартије 
од вредности (даље: КХОВ)17 и у њему се истиче да се не може дозво-
лити затварање акционарског друштва и vice versa, јер се ради о еви-
дентној правној празнини. Коначни епилог наведеног проблема добијен 
је када је Врховни суд Србије заузео исти став да таква могућност не 
постоји у својој одлуци У 664/08 од 19.11.2008. године. Закључак који 
следи јесте да се данас у Србији не може спровести IPO без промене 
важеће законске регулативе, односно да није могуће променити правну 
форму друштва са ограниченом одговорношћу у отворено акционарско 
друштво у поступку IPO.

Уколико бисмо хипотетички претпоставили да је процес корпора-
тизације и промене правне форме, односно облика друштва из затворе-
ног у отворено могућ и успешно спроводљив, друштво би и даље наила-
зило на низ недоречености односно немогућности спровођења процеса 
IPO према стандардима који важе у развијеним државама. Указаћемо 
само на неколико потенцијалних проблема и отворених питања.

Прво, покровитељ емисије је према одедбама ЗХОВ правно лице 
које врши откуп хартија од вредности од издаваоца на основу уговора 
о вршењу услуга организовања издавања хартија од вредности са оба-
везом њиховог откупа ради даље продаје.18 На овом месту се поставља 
питање да ли покровитељ емисије може бити инострана инвестициона 
банка, будући да домаће банке не поседују релевантно искуство, да ли 
је могуће да покровитељ емисије наступи као лидер синдиката или мора 
наступити искључиво самостално, као и да ли је могуће спровести оба-

17 Mишљење КХОВ је доступно на: http://www.sec.gov.rs, 23.3.2009. 
18 У чл. 25 ст. 4 ЗХОВ наводи се да покровитељ емисије закључује са издаваоцем уго-

вор о откупу емисије, док се у основним одредбама ЗХОВ наводи да уговор о вр-
шењу услуга организовања издавања хартија од вредности са обавезом њиховог 
откупа ради даље продаје, те се и овде поставља питање да ли се ради о једном или 
два различита уговора. Уговор са покровитељем емисије се посебно регулише чл. 
58 ЗХОВ.
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везу покровитеља емисије да откупи само део непродате емисије? ЗХОВ 
такође наводи да је за припрему проспекта за издавање хартија од вред-
ности, када издавање врши покровитељ емисије, одговоран искључиво 
издавалац, док је у упоредној пракси уобичајено да и покровитељ еми-
сије и други консултанти буду одговорни и потписани.

Даље, агент емсије се сходно одедбама ЗХОВ бави организовањем 
издавања хартија од вредности и других финансијских инструмената 
без обавезе откупа непродатих хартија од вредности, односно органи-
зовања укључивања хартија од вредности на организовано тржиште. 
Поставља се питање да ли би агент емисије и како могао да анимира 
инвеститоре и шта се подразумева под анимирањем и продајом акција.

Треће, о чему је већ било речи, често се у току припреме за IPO 
врши додела акција запосленима и другим категоријама лица под по-
вољним условима. Према ЗХОВ, чл. 54 ст. 1 тач. 5 предвиђено је да се 
без одобрења проспекта за издавање хартија од вредности може врши-
ти издавање и понуда хартија од вредности запосленима код издаваоца, 
кад се акције издају једино ради доделе тим лицима у складу са законом 
којим се уређују привредна друштва. Међутим поред могућности доделе 
акција запосленима која је предвиђена и ЗПД и ЗОР,19 Министарство 
финансија је у свом мишљењу бр. 023–02–281/2007–16 од 14.8.2007. го-
дине закључило да с обзиром да ЗПД не садржи одредбе које пропи-
сују и разрађују начин, услове, критеријуме и поступак доделе акција 
запосленима код издаваоца, на основу тренутно постојеће регулативе не 
постоји правни основ за доделу акција запосленима. Сходно наведеном 
ни претпоставка доделе акција запосленима у процесу IPO не би могла 
бити испуњена.

Четврто, ЗХОВ регулише и постојање прелиминарног проспекта 
који треба да садржи све податке као и главни проспект осим цене ак-
ција и податке о покровитељима емисије. Прелиминарни проспект може 
бити објављен најдуже 6 месеци, а брокерско-дилерска друштва морају 
водити евиденцију о лицима којима су предала примерак проспекта. Из 
релевантних одредаба ЗХОВ и подзаконских аката, закључује се да цена 
акција мора бити одређена у фиксном износу, да број акција мора бити 
одређен такође у фиксном износу без могућности преписа емисије, као 
и да се акције могу уписивати на основу уписнице, а не путем давања 
налога, као што је то уобичајено према уобичајеној процедури код IPO.

19 Закон о раду (Службени гласник РС, бр. 24/2005 и 61/2005) у чл. 14 предвиђа да 
се уговором о раду или одлуком послодавца може утврдити учешће запосленог у 
добити оствареној у пословној години, у складу са законом и општим актом; ЗДП 
у чл. 222 ст. 4 тач. 2 предвиђа да до 5% било које класе акција, између осталог, може 
стицати ради доделе запосленима у привредном друштву или повезаном друштву.
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Пето, стабилизациони механизми као такви нису предвиђени, већ 
ЗХОВ прецизно дефинише у чл. 117 забрану манипулације на тржишту 
за активности на тржишту усмерене ка повећању или смањењу цене, 
а што представља саставни део стабилизационог механизма. Правила 
пословања Београдске берзе а.д. 04/02 бр. 3154/08 од 15.10.2008. године 
(„Правила“) уводе постојање маркет-мејкера, који се дефинише као члан 
берзе који је закључио уговор о маркет мејкингу којим се обавезује да 
на континуираној основи и за сопствени рачун испоставља истовреме-
но налоге куповине и продаје за хартије од вредности на које се уговор 
односи у складу са Правилима. На овом месту се поставља питање, да 
ли би посао маркет-мејкера у циљу стабилизације акције након IPO, био 
схваћен као регуларна активност или манипулација на тржишту. Ако 
послове покровитеља емисије или агента емисије врши инострана ин-
вестициона банка, она својим стеченим акцијама не би могла да обавља 
послове маркет-мејкера на домаћој берзи.

2. Предлог Закона о изменама и допунама ЗХОВ

С обзиром на уочене недостатке и ограничења постојећег ЗХОВ 
поднет је предлог Закона о изменама и допунама Закона о тржишту хар-
тија од вредности и других финансијских инструмената („Измене зако-
на“) и исти се налази у процедури усвајања пред Народном скупштином 
Републике Србије. Наведене Измене закона представљају покушај да се 
помире несагласности и отклони неспроводљивост одређених фаза у 
IPO процесу.

Најважнији предлози Измена закона се односе на брисање пој-
мова примарне и секундарне јавне понуде и редефинисање појма јавна 
понуда20 и јавно друштво. Извршена је измена наслова одељка V тако 
да гласи „Издавање нових и продаја постојећих хартија од вредности 
јавном понудом“. Наведени одељак предвиђа да се проспектом морају 
обухватити и већ издате хартије од вредности истог издаваоца уколико 
су исте врсте и класе као и хартије од вредности које се издају на основу 
тог проспекта, а нуде се на продају истовремено са хартијама од вред-
ности које се издају на основу тог проспекта. Проспектом за издавање 
хартија од вредности јавном понудом морају бити обухваћене и већ 
издате хартије од вредности истог издаваоца, уколико су исте врсте и 
класе као и хартије од вредности које се издају на основу тог проспекта, 
иако се истовремено не нуде на продају, а могу бити и понуђене и само 

20 У чл. 3 Измене закона јавна понуда се дефинише као јавни позив упућен неодређе-
ном броју лица да изврше упис и уплату нових хартија од вредности, односно да 
изврше упис и уплату постојећих хартија од вредности.
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постојеће хартије од вредности понуђача. На овај начин би се први пут 
увела могућност SPO, односно могућност продаје акција постојећих ак-
ционара односно власника неодређеном броју лица – јавном понудом.

Важна измена јесте и увођење прелиминарног обавештења о јав-
ној понуди хартија од вредности уместо прелиминарног проспекта.21 
Предвиђа се да прелиминарно обавештење мора садржати све подат-
ке који ће бити објављени у проспекту, с тим што може да садржи по-
датке о цени, и то о распону цене (минимална и максимална цена) или 
фиксној цени, а уколико је могуће и податке о висини каматне стопе и 
покровитељима емисије, за разлику од решења у важећем ЗХОВ. Кроз 
овај модалитет, дата је могућност издаваоцу да изврши истраживање 
тржишта, односно заинтересованост инвеститора и покуша да спроведе 
тзв. book-building односно одреди цену по којој ће продавати акције.

Изменама закона у чл. 16 брише се одредба о додели акција запос-
ленима, што може бити схваћено као омогућавање доделе или продаје 
акција запосленима на основу одлуке о издавању акција или пак, како је 
неретко случај у пракси код нас, потпуна забрана доделе или издавања 
акција запосленима, с обзиром на то да такав случај Измене закона не 
регулишу.

Иако предлог наведених Измена закона представља значајан на-
предак у регулисању и омогућавању IPO, исти није у потпуности обух-
ватио све институте и фазе IPO, као што би то било урађено путем 
доношења посебног закона који би на један системски начин уредио на-
ведену област.22 Такође, чак и да се Измене закона у потпуности усвоје, 
остаје нам проблем „отварања“ затворених форми привредних друшт-
ава.

VI Закључак

У време трајања светске економске кризе потребно је омогућити 
привредним друштвима једноставнији приступ изворима капитала и не 
везивати их искључиво за банке и банкарске кредите, а један од начина 
јесте и IPO.

Држава би требало да прво препозна свој интерес у изменама свих 
релевантних закона и подзаконских аката који тангирају спровођење 
процеса IPO и да чак и кроз пореске олакшице за улагање капитала у 
привредна друштва која први пут јавно емитују своје акције, стимули-
ше инвеститоре на улагања у српску привреду.

21 Чл. 8 Измене закона.
22 Од држава у окружењу Република Бугарска је донела посебан закон о IPO.
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Само на наведени начин, укључивањем приватних компанија на 
берзу, а не искључиво компанија из процеса приватизације или приват-
них банака може се продубити и развити домаће тржиште капитала и 
чак повећати прилив страних директних и портфолио инвестиција.

Marija TASIĆ

STANDARD AND REGULATORY MECHANISMS FOR 
INITIAL PUBLIC OFFER

– (IM)POSSIBLE IMPLEMENTATION IN SERBIA

Summary

Initial public off er is the fi rst issuance of shares in a company, e.g. the 
mechanism of capital collection by issuing shares to the public. Th e main motive 
for share issuance is the collection of additional capital in order to facilitate 
the growth of the company and decrease indebtedness. Since the IPO process is 
extremely complex and time-consuming, it involves a large number of internal 
and external team members such as fi nancial consultants, legal consultants and 
marketing advisors. Nevertheless, there are three main phases in the IPO process 
as follows: the preparatory phase, implementation phase and stabilization phase. 
Referring to the applicable law and legal interpretations rendered by governmental 
institutions, it is not possible to implement the IPO process comprising relevant 
standards and procedures in Serbia today. Regulator is completely aware of 
this problem and therefore a proposal of the Law on Amendments to the Law 
on the securities market and other fi nancial instruments was submitted to the 
National Assembly for adoption, as an attempt to eliminate legal imperfections 
and facilitate the implementation of IPO.

Key words: capital market, initial public off er, public company, issuer, 
issuance, prospectus.
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КОДЕКС ПРОФЕСИОНАЛНОГ И ЕТИЧКОГ
ПОНАШАЊА КАО ИЗВОР (РАДНОГ) ПРАВА

Резиме

У раду се разматрају правни и етички аспекти кодекса професи-
оналног и етичког понашања запослених, слободних професија, посебно 
тзв. лиценцних занимања, као и понашања државних службеника. Ко-
декси се доносе на основу изричите законске одредбе или аутономно, у 
оквиру струковних удружења, као и других удружења за одговарајуће об-
ласти. Повреда кодекса професионалног и етичког понашања запосле-
них представља повреду радне обавезе, односно може да води изрицању 
дисциплинске санкције (укључујући привремено одузимање лиценце за 
рад). Повреде кодекса понашања слободних професија повлаче одгова-
рајуће дисциплинске санкције. Указује се и на растући значај кодекса 
понашања, као извора тзв. меког права (енг. soft  law), у оквиру Савета 
Европе, Европске уније, као и у домаћем праву. На примеру кодекса про-
фесионалног и етичког понашања се тзв. меко право јавља као (не ми-
нимум већ) максимум морала (на раду).

Кључне речи: кодекс понашања, рад, етика, извор права.

I

Кодекси професионалног и етичког понашања у оквиру одређе-
них професија имају дугу традицију, посебно у оквиру струковних удру-
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жења, која су успостављала стандарде професионалног и етичког пона-
шања нарочито током Средњег века у области трговине и занатства.1 
Сваки еснаф (професионална организација) имао је своја аутономна 
правила, која су прописивала услове пријема и напредовања у оквиру 
еснафа,2 при чему је уговор о раду био не тражбени већ личноправ-
ни уговор, којим се исказивало обострано свечано обећање верности 
(„верна служба“). Еснафи су имали монополски положај (контрола оби-
ма, квалитета и начина производње, одређивање цена свим производи-
ма), засновани на (апсолутној) власти мајстора-занатлија над шегртима 
и калфама.3

Кодекси професионалног и етичког понашања нарочито су се 
доносили у оквиру професионалних удружења, након признавања сло-
боде (професионалног) удруживања, а успостављањa правног режима 
тзв. лиценцних занимања (дозвола за рад – лиценца, као јавна исправа), 
на основу сета закона у различитим делатностима (од јавног интереса) 
снажно је допринело успостављању стандарда етичког понашања у овим 
(слободним) професијама, што је од великог значаја у процесу транзи-
ције, односно хармонизације домаћег права са европским стандардима.

II

Koдекси професионалног и етичког понашања донети су за запос-
лене, низ слободних професије, као и за државне (јавне) службенике. 
Доносе се у више области, делатности, у националним оквирима, у ок-
виру Савета Европе и Европске уније, на међународном (универзалном) 
плану. У оквиру Савета Европе од нарочитог значаја су оквирни кодекси 
понашања за лиценцна занимања, ако и оквирни кодекси за јавне служ-
бенике (и функционере) у циљу сузбијања сукоба јавног и приватног 
интереса, односно превенције корупције (као својеврсног „дужничког 
ропства“ функционера чије дугове „плаћају“ грађани). Запажа се значај-
на интернационализација – усвајање декларација међународних стру-
ковних удружења, односно европеизација – успостављање европских 
стандарда професионалне и етичке одговорности за низ професија (у 
оквиру Савета Европе, али и Европске уније), путем тзв. меког права 
(енг. soft  law), које се, потом, транспонује у професионалне-етичке ко-
дексе националних професионалних удружења, као и кодексе које доно-
се институције јавноправног карактера.

1 Р. Живковић, Проблем правне природе уговора о раду, Београд, 1939, стр. 47.
2 Р. Живковић, нав. дело, стр. 47–49. 
3 Idem., стр. 59 и следеће.
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Од посебног је значаја је у оквиру Савета Европе донети Кодекс 
понашања јавних (државних) службеника (Code of Conduct for Public 
Offi  cials),4 који има за циљ превенцију корупције, као озбиљне претње 
владавини права, демократији, људским правима, једнакости и социјал-
ној правди. Корупција, исто тако, угрожава економски развој, ста-
билност демократских институција и моралне темеље друштва. Овим 
Моделом кодекса понашања државних службеника се успостављају 
стандарди интегритета и понашања за државне службенике, који су у 
функцији законитости, ефикасности рада државне управе, као и пра-
вила етичког понашања у вршењу послова – дужност лојалности легал-
но успостављеној власти; часност, непристрасност и ефикасност рада, 
поштујући јавни интерес и релевантне околности случаја. Љубазност 
у односима са грађанима, претпостављеним, колегама и подређеним је 
општи стандард понашања. Дужност избегавања сукоба јавног и при-
ватног интереса, зарад очувања поверења јавности у интегритет, не-
пристрасност и ефективност државне управе (јавне службе), такође је 
стандард понашања. Модел кодекс понашања државних службеника 
предвиђа и заштиту државног службеника у случају указивања надлеж-
ној власти на незаконитост или неетичност у раду, укључујући лошу 
управу (maladministration). Детаљно се успостављају стандарди спреча-
вања сукоба интереса, обавезе поступања у вези са поклонима, али се 
штити и приватност државног службеника.

У Меморандуму уз Модел кодекса понашања државних службе-
ника дају се ближа објашњења контекста стратегије борбе против ко-
рупције, разматрају основи за доношење кодекса понашања (законски 
основ или на добровољној основи), правна природа кодекса, циљеви 
доношења кодекса, начела, стандарди доношења и примене (контроле) 
кодекса, итд.

У међународним оквирима, на аутономној основи, донети су и 
бројни кодекси професионалног и етичког понашања за низ професија, 
односно у низу делатности. Тако, Међународна федерација новинара је 
на Другом заседању Светског конгреса 1954 (са амандманима усвојеним 
на XVIII заседању 1986) усвојила Декларацију која садржи стандарде 
професионалног поступања новинара – поштовање истине и права јав-
ности да зна истину; коришћење часних средстава у прибављању ин-
формација, фотографија и докумената; поштовање професионалне тајне 
и не откривање извора информације који је захтевао да остане анони-
ман, и сл. У СР Југославији је 2002. године, под утицајем Декларације 

4 Recommendation Rec(2000)10, adopted by the Committee of Ministers of the Council of 
Europe on 11 May 2000 and explanatory memorandum, Council of Europe Publishing, 
2001.
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професионалног поступања новинара, усвојен Етички кодекс електрон-
ских медија, који садржи стандарде у погледу дужности новинара, пра-
ведности, личне етике, независности уређивачке политике, итд.

III

Посебан значај имају кодекси професионалног и етичког пона-
шања тзв. лиценцних занимања. Ова занимања карактеришу нарочито 
високи етички стандарди у раду, као и потреба да се посебно заштити 
јавни интерес у (законом) утврђеним делатностима: нпр. у области 
здравства, ревизије у јавном сектору, стечајних управника. Повреда 
кодекса професионалног и етичког понашања код лиценцних профе-
сија може да води (привременом) одузимању лиценце. Отуда, може се 
рећи да се у погледу лиценцних професија кодексом успостављају не 
минимални већ високи („максимални“) стандарди етике рада, како у 
упоредном, тако и у домаћем праву. Посебно је у земљама тзв. тран-
зиције, у процесу европских интеграција, дат значај доношењу оваквих 
кодекса понашања, имајући у виду да процес транзиције подразумева 
(ре)афирмисање низа нових тзв. лиценцних занимања, која нису била 
позната у условима административног, односно (на подручју бивше 
СФРЈ) самоуправног социјализма (нпр. нотар).

1. Intosai етички кодекс за ревизоре у јавном сектору БиХ

Координациони одбор институција за ревизију, на основу Закона 
о ревизији финансијског пословања институција БиХ,5 Закона о ре-
визији јавног сектора Републике Српске,6 Закона о ревизији буџета у 
Федерацији БиХ,7 донео је 2001. године Intosai етички кодекс за реви-
зоре у јавном сектору, како би се успоставили стандарди рада ревизора: 
независност и одговорност ревизора у јавном сектору; укључујући ви-
соке етичке стандарде.

У Етичком кодексу за ревизоре се наглашавају вредности пове-
рења, поуздања и кредибилитета, а издваја се у посебно поглавље вред-
ност поштења (Поглавље 2), као суштинске вредности, која се у Кодексу 
наводи пре вредности саме компетенције (Поглавље 5). Наглашава се 
и значај независности, објективности и непристрасности ревизора, као 
и нужност спречавања сукоба интереса, политичке неутралности, уз 
стандарде у погледу професионалне тајности.

5 Службени гласник БиХ, бр. 17/1999.
6 Службени гласник РС, бр. 18/1999.
7 Службене новине Федерације БиХ, бр. 48/1999.
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IV

Кодекси професионалног и етичког понашања у домаћем праву 
имају растући значај као извори (радног) права у првој деценији XXI 
века, паралелно са интензивирањем хармонизације домаћег права и ус-
вајањем европских (комунитарних) стандарда професионалног и етич-
ког понашања. Разликују се кодекси понашања за запослене у јавном 
и приватном сектору, за слободне професије, за државне службенике, 
јавне функционере. Кодекси понашања се доносе на основу изричите 
законске одредбе, односно обавезе коју налаже сет закона, посебно у 
јавном сектору – за државну управу, јавне службе (здравство, образо-
вање, култура, социјална заштита). Кодексе понашања доносе законом 
предвиђени органи – нпр. Високи службенички савет је донео Кодекс 
понашања државних службеника (2008) на основу Закона о државним 
службеницима и намештеницима (2005), или законом предвиђени ор-
гани (јавних служби) – нпр. Етички одбор Србије, стручно тело које се 
стара о пружању и спровођењу здравствене заштите на нивоу Републи-
ке, предлаже основна начела професионалне етике здравствених радни-
ка, на основу Закона о здравственој заштити (2005).8 Са своје стране, 
надлежна комора здравствених радника издаје, обнавља или одузима 
лиценцу здравственом раднику (лиценцу, као јавну исправу, доноси ди-
ректор надлежне коморе). Комора издаје лиценцу на период од седам 
година, уколико испуњава услове прописане законом (школска спрема, 
положен стручни испит, уписан у именик коморе), односно ако нема 
сметњи за упис – „да правноснажном судском одлуком није осуђен за 
кривично дело које га чини недостојним за обављање здравствене де-
латности, односно да правноснажном судском одлуком није осуђен на 
казну затвора због тешког кривичног дела против здравља људи (чл. 195 
Закона о здравственој заштити). Поред тога, Комора здравственом рад-
нику привремено одузима лиценцу ако је, поред осталог, здравственом 
раднику изречена једна од мера привремене забране самосталног рада 
(од шест месеци до пет година) од стране надлежног органа коморе, 
због теже повреде професионалне дужности и угледа члана коморе, у 
складу са законом и статутом коморе“ (чл. 197 Закона).

Типичан пример кодекса понашања слободних професија пред-
ставља Кодекс професионалне етике адвоката, који је, на основу Закона 
о адвокатури,9 донела Оснивачка скупштина Адвокатске коморе Ју-
гославије 1999. године. Кодекс професионалне етике адвоката заснива 
се на „високом нивоу професионалне и моралне одговорности“ (А. I.). 
Адвокатска комора надзире поштовање Кодекса, чије непоштовање има 

8 Службени гласник РС, бр. 107/2005.
9 Службени лист СРЈ, бр. 24/1998.
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за последицу дисциплинску одговорност адвоката. Обавеза адвоката је 
да, поред осталог, чува независност адвокатске професије, да поступа 
стручно, да своју професију обавља савесно, да чува углед адвокатуре у 
јавним активностима и у приватном животу. Адвокат може да користи 
само допуштена и часна средства (забрана рекламирања, забрана не-
спојивих послова су ближе уређени Кодексом).

Кодексе понашања, потом, доносе бројна удружења као израз пу-
ног аутономног права, и без изричите законске обавезе, али са значај-
ним правним последицама у случају непоштовања кодекса. Такви су, 
нпр. кодекси понашања професионалних спортиста, тренера, „спорт-
ских судија“ (арбитара), Етички кодекс понашња и правила за СЦГАПО 
клубове, судије, службена лица, кореографе, тренере, такмичаре и пра-
тиоце из 2004. године.

1. Кодекс понашања државних службеника Србије

Кодекс понашања државних службеника,10 донет од стране Ви-
соког службеничког савета по узору на сличне кодексе у упоредном 
праву,11 огледни Кодекс понашања јавних службеника у оквиру Савета 
Европе, заједно са Законом о државним службеницима12 чини целину 
уређивања понашања државних службеника (и намештеника). Кодекс 
садржи стандарде исправног понашања државних службеника, успос-
тавља стандарде професионалног понашања и етике рада. Свест о ис-
правности (правила и понашања) – recta ratio је, на одређени начин, 
изнад императивности која почива на принудним санкцијама. У кодек-
сима понашања се прожимају и право и морал, а професионална етика 
је у функцији морализовања друштвених односа уопште.13

Циљеви Кодекса понашања државних службеника укључују стан-
дарде професионалног и етичког понашања, етике рада државних служ-
беника – тзв. стандарди интегритета у вршењу послова државног ор-
гана. Кодекс има за циљ да се јавност – грађани обавесте о понашању 
које могу да очекују од државних службеника. У том погледу, поверење 

10 Службени гласник РС, бр. 29/2008.
11 За разлику од Кодекса понашања државних службеника у Србији, који је донео Ви-

соки службенички савет, Етички кодекс државних службеника донет је од стране 
Владе Републике Хрватске 2006. године.

12 Службени гласник РС, бр. 79/2005, 81/2005-исправка, 83/2005-исправка, 64/2007 и 
67/2007.

13 На то се изричито указује у Препоруци Савета Европе, односно Модел кодексу 
за државне службенике, пошто неетичко понашање државних службеника (укљу-
чујући корупцију), погађа не само стабилност демократских институција већ „по-
гађа саме моралне основе друштва“. 
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јавности у државну управу као сервис грађана је нераздвојно везано 
за стандарде понашања у функцији законитости и ефикасности рада 
државне управе. Циљ Кодекса јесте и у спречавању сукоба јавног и при-
ватног интереса, односно у превенцији корупције, што је у функцији 
владавине права, правне државе. Најзад, циљ Кодекса је у постизању 
достојанства на раду, односно заштити достојанства и приватности 
државних службеника. На одређени начин, доношење кодекса пона-
шања државних службеника је врста кодификације професионалних 
обичаја у овој области рада.

Адресати Кодекса јесу државни службеници на извршилачким 
радним местима, државни службеници на положају у државној управи 
(министарствима, органима управе у саставу министарстава, у посеб-
ним организацијама – секретаријатима, заводима, агенцијама), струч-
ним службама Владе и стручним службама управних округа. Повреде 
Кодекса понашања представљају лакше повреде дужности из радног 
односа, за које је предвиђена дисциплинска мера опомене (упозорења), 
као и дисициплинска санкција новчана казна до 20 процената плате у 
једном месецу. Додуше, више лакших повреда се квалификује као тежа 
повреда радних дужности, ако није дошло до брисања из казнене еви-
денције изречене мере за лакшу повреду – две године. Закон о државним 
службеницима, иначе, садржи детаљну листу лакших и тежих повреда 
радних дужности државних службеника.

а) Начела и садржина Кодекса

Начело професионализације изражава захтеве у погледу закони-
тости и ефикасности рада државне управе, као сервиса грађана, у циљу 
остваривања права грађана. Кодекс изражава начело законитости и не-
пристрасности у раду, прописивањем да „државни службеник обавља 
своју дужност у оквиру датог овлашћења, у складу са законом и другим 
прописом и поступа по правилима струке и одредбама овог Кодекса“ 
(чл. 4 ст. 1). Поред тога, „државни службеник не сме да се у приватном 
животу понаша на начин који га чини пријемчивим утицају других лица 
који се може одразити на законито и непристрасно вршење дужности“ 
(чл. 4 ст. 2).

Заштита јавног интереса се обезбеђује при доношењу одлука и вр-
шењу дискреционих овлашћења, водећи рачуна и о релевантним чиње-
ницама и деловању које га не сме доводити у положај обавезе враћања 
услуге неком физичком или правном лицу (чл. 6 Кодекса).

У опхођењу са странкама државни службеник је дужан да „посту-
па професионално, љубазно и пристојно, да покаже заинтересованост 
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и стрпљење“ (посебно са неуком странком). Дужан је да даје податке и 
информације благовремено и тачно, у складу са законом и другим про-
писом. При том, државни службеник се руководи начелом једнакости и 
не даје привилегије зависно од било каквих својстава и личних особина 
странке. Од државних службеника Кодекс захтева поштовање личности 
и достојанства странке, као и да са посебном пажњом поступа према 
лицима са инвалидитетом (чл. 13).

У опхођењу са претпостављеним и другим државним службени-
цима и намештеницима, државни службеник поступа с дужном пажњом 
и поштовањем, односно дужан је да сарађује и доприноси етици рада, 
поспешивању професионалних односа и радне атмосфере.

Начело деполитизације је у функцији владавине права, правне 
државе, поделе власти, остваривања права грађана. Идеја деполити-
зације се реализује одредбама Закона о државним службеницима који 
уводи класификацију на државне службенике на положају и на изврши-
лачким радним местима, као и забраном изражавања и заступања по-
литичких уверења на раду. Кодекс прописује да се државни службеник 
у вршењу своје дужности придржава начела политичке неутралности, 
као и да не сме да утиче на политичко опредељење других државних 
службеника и намештеника. У службеним просторијама органа држав-
ни службеник не сме да носи и истиче обележја политичких странака, 
нити њихов пропагандни материјал (чл. 5). Од државног службеника 
на положају захтева се да својим понашањем на јавном месту не умањи 
углед положаја и органа, као и да очува поверење грађана у државну 
службу (чл. 15 Кодекса).

Начело непристрасности треба да осигура поверење јавности у 
интегритет, непристрасност и ефикасност органа (чл. 3), као и да до-
принесе спречавању сукоба интереса и превенцији корупције. Државни 
службеник је дужан да води рачуна о јавном интересу и не сме да дозво-
ли да његов приватни интерес дође у сукоб с јавним интересом. Дужан 
је да води рачуна о стварном или могућем сукобу интереса и да предуз-
ме мере предвиђене законом ради избвегавања сукоба интереса (чл. 7 
Кодекса). Кодексом се посебно истиче обавеза руководиоца кадровске 
јединице органа да лице које се прима у радни однос у својству држав-
ног службеника упозна, пре ступања на рад, са законом предвиђеним 
ограничењима и забранама које имају за циљ спречавање сукоба инте-
реса (чл. 8 Кодекса). Спречавање сукоба интереса државних службени-
ка на положају је уређено делом Законом о државним службеницима, а 
претежно Законом о спречавању сукоба интереса при вршењу јавних 
функција,14 с тим да се донети Закон о Агенцији за борбу против ко-

14 Службени гласник РС, бр. 43/2004.
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рупције15 примењује од 1. јануара 2010. године. Агенција за борбу про-
тив корупције је надлежна за доношење одлука против функционера и 
државних службеника на положају којима се изричу санкције због пов-
реде закона у погледу сукоба интереса, недозвољене кумулације функ-
ција, и др. Државни службеник на положају (нпр. помоћник министра, 
секретар министарства, директор органа управе у саставу министарс-
тва, директор посебне организације (секретаријата, завода, агенције), 
директор службе Владе, Републички јавни правобранилац, начелник 
управног округа) је дужан да подноси извештај о имовини (као и фун-
кционери), да пренесе управљачка права у у привредном друштву на 
друго неповезано лице, не може да има кумулацију положаја и друге 
(јавне) функције итд.

У тесној вези са спречавањем сукоба интереса јесте и поступање 
са поклоном. Кодекс предвиђа да државни службеник не сме да прими 
поклон, нити било какву услугу или другу корост за себе или друга лица 
у вршењу своје дужности, осим протоколарног или пригодног покло-
на мање вредности, сагласно прописима (чл. 9). Уколико је државном 
службенику понуђен поклон или нека друга корист, дужан је да поклон 
одбије, као и да предузме радње ради идентификације лица и, уколико је 
могуће, пронађе сведоке и да одмах (најкасније у року од 24 часа) о томе 
сачини службену забелешку и обавести непосредно претпостављеног.

Поред санкционисања незаконитог располагања средставима За-
коном о државним службеницима (чл. 109), Кодекс садржи стандарде 
поступања државних службеника са повереним средствима: „Државни 
службеник је дужан да материјална и финансијска средства која су му 
поверена у вршењу послова користи наменски, економично и ефикасно, 
искључиво за обављање послова и да их не користи за приватне сврхе“ 
(чл. 10).

Заштита достојанства и приватности јесте начело које има за 
циљ осигурање достојанствених услова рада и заштиту приватности 
државног службеника (која се на одређени начин штити и на раду и у 
вези са радом). Кодексом је предвиђено да „државни службеник не сме 
да износи личне податке из евиденица које се воде о другом државном 
службенику, осим у законом предвиђеним случајевима“ (чл. 12). У пог-
леду поступања са информација, Кодекс прописује да државни служ-
беник у вршењу својих послова не може захтевати приступ информа-
цијама које му нису потребне за обављање послова, као и да доступне 
информације користи на прописани начин. Поред тога, државни служ-
беник не сме да неовлашћено саопштава информације до којих је до-
шао у обављању својих послова (при чему је Законом о државним служ-

15 Службени гласник РС, бр. 97/2008.
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беницима одавање службене тајне прописано као тежа повреда радне 
дужности – чл. 109 ЗДС). Најзад, државни службеник не сме да користи 
информације које су му службено доступне ради стицања погодности 
за себе или повезана лица (чл. 11).

Достојанство државних службеника се штити забраном сексуал-
ног узнемиравања, као „вербалним или невербалним нежељеним по-
нашањем из сфере полног живота којим се вређа лични интегритет“, 
с тим да се пријаве за сексуално узнемиравање подносе лицу које не 
непосредно претпостављено ономе од кога потиче узнемиравање (чл. 
16 Кодекса). Кодекс штити државног службеника о узнемиравања – тзв. 
мобинга на раду, посебно уколико до узнемиравања долази услед тога 
што је државни службеник писмено обавестио руководиоца органа о 
томе да се од њега или друог државног службеника тражи да поступи 
на начин који није у складу са Кодексом. Због указивања на повреду 
Кодекса (или другог јавног интереса – енг. right to whistleblow), државни 
службеник не сме бити стављен у неповољнији положај у односу на дру-
ге државне службенике (чл. 18).

Кодексом се успостављају и стандарди одевања на раду, којима се 
жели помирити интерес (углед) државног органа, с једне, и право на при-
ватност државног службеника, с друге стране. Отуда, „државни службе-
ник је дужан да буде прикладно и уредно одевен, примерено пословима 
државног службеника и да својим начином одевања на радном месту не 
нерушава углед државног органа нити изражава своју политичку, верс-
ку или другу личну припадност која би могла да доведе у сумњу његову 
непристрасност и неутралност“. Кодексом се наводи, exempli causa, шта 
се сматра неприкладном одећом. Непосредни руководилац ће упозорити 
државног службеника који је неприкладно одевен на обавезу поштовања 
Кодекса у погледу одевања, и указаће на могућност покретања дисцип-
линског поступка у случају поновљене повреде Кодекса (чл. 17).

2. Кодекс етике за стечајне управнике

Кодекс етике за стечајне управнике,16 донет од стране Минист-
ра привреде, на предлог Агенције за лиценцирање стечајних управника, 
а на основу Закона о стечајном поступку17 (чл. 14 ст. 8), успоставља 
стандарде понашања у обављању послова стечајног управника,18 као 

16 Службени гласник РС, бр. 43/2005.
17 Службени гласник РС, бр. 84/2004, 85/2005.
18 Ближе о упоредноправним решењеима у погледу лиценце за стечајног управни-

ка (енг. Bankruptcy administrator), M. S. Vasiljević, Company Law – Law of Comercial 
Companies of Serbia and the EU, Belgrade, 2006, стр. 545–566.



5–8/2009. Бранко Лубарда (стр. 649–661)

659

лиценцног занимања. Наиме, стечајни управник се именује са листе ли-
ценцираних стечајних управника (регистровани и као предузетници).19 
Основна начела поступања обухватају: стручно и савесно обављање 
послова, у складу са законом и високим етичким стандардима (без 
предрасуда, личних интереса или пристрасних ставова) у спрвођењу 
стечајног поступка, са циљем ефикасног и равномерног колективног 
намирења поверилаца. Кодексом се наглашава професионална одговор-
ност стечајног управника, самосталност и стручност у раду, поверљи-
вост информација, као и дужност спречавања сукоба интереса. У слу-
чају сукоба интереса стечајни управник је дужан да поднесе захтев за 
своје разрешење. Кодексом се, потом, успостављају стандарди чувања и 
управљања имовином стечајног дужника, при чему стечајни управник 
не може куповати, непосредно или посредно, имовину стечајног дужни-
ка у поступку у коме је именован за стечајног управника. На тај начин, 
Кодекс етике успоствља стандарде стручности, савесности, поштења, 
професионалне и моралне одговорности у поступању према учесници-
ма у стечајном поступку, а посебно у управљању стечајном масом и у 
поступку уновчавања имовине стечајног дужника.20

Ако у обављању својих послова стечајни управник не поступа 
у складу са овим Кодексом, заинтересовано лице о томе обавештава 
Агенцију за лиценцирање стечајних управника. Повреда Кодекса етике 
за стечајне управнике, може да има за последицу одузимање лиценце 
пре истека рока (три године) од стране Агенције за лиценцирање стечај-
них управника, а нова лиценца не може се издати у року од пет година 
од дана правноснажности решења о одузимању лиценце (чл. 14 Закона 
о стечајном поступку).

3. Кодекси понашања у приватном сектору

Кодекси професионалног и етичког понашања имају важну улогу 
у афирмацији достојанства професије, односно афирмацији етике рада, 
посебно код тзв. лиценцних занимања, што доприноси морализовању 
радних односа, односно води стабилизацији (иначе нарушених) етичких 
основа друштава која су пролазила кроз транзицију, али и развијенијих 
друштава са стабилнијим политичким системима и већом економском и 
социјалном развијеношћу. У нашој земљи све интензивнији процес до-
ношења кодекса професионалног понашања има својеврсне противреч-
не ефекте. С једне стране, кодекси струковних удружења, који се доносе 

19 Д. Б. Слијепчевић, С. Спасић, Коментар Закона о стечајном поступку, Београд, 
2006, стр. 52.

20 Д. Б. Слијепчевић, С. Спасић, нав. дело, стр. 56.
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на аутономан начин, воде по правилу подизању нивоа професионалне 
и етичке одговорности припадника одређене професије – нпр. кодекси 
удружења судија, кодекс адвокатске коморе, кодекс здравствених рад-
ника, кодекс понашања наставника, кодекс удружења новинара. Исто 
тако, кодекси који доносе на основу законских овлашћења одговарајућа 
тела аутономног карактера такође су у функцији афирмације професи-
онализације и успостављања стандарда етике рада, какав је нпр. Кодекс 
понашања државних службеника, донет од стране Високог службеничког 
савета 2008. године. Овај Кодекс успоставља стандарде професионалног 
и етичког понашања државних службеника, стандарде спречавања суко-
ба јавног и приватног интереса (превенције корупције), као и стандарде 
заштите приватности и достојанства државних службеника (нпр. забрана 
мобинга и сексуалног узнемиравања на раду). На тај начин Кодекс допри-
носи остварењу начела професионализације и деполитизације државне 
управе, односно у функцији је остваривања права грађана, законитости и 
ефикасности рада државне управе као сервиса грађана.

На другој страни, међутим, долази до доношења обиља кодекса 
понашања од стране самих послодаваца, нарочито у сектору услуга у 
приватном сектору, који не ретко задиру у право приватности (дакле, 
супротно Закону о раду) и достојанство на раду – у тежњи за што већим 
профитом жртвују се приватност (лична права) и достојанство на раду. 
Ови кодекси се доносе не само без законског основа већ и без уважавања 
социјалног дијалога у уређивању услова рада и стандарда професионал-
ног и етичког понашања. Отуда, често су израз ауторитарног менаџмен-
та, уместо да буду у функцији социјално одговорног менаџмента, што 
је у супротности и са начелом да струковна (професионална) удружења 
аутономно доносе стандарде професионалног и етичког понашања.

Branko LUBARDA, Ph.D
Professor at the Faculty of Law, University of Belgrade

CODE OF PROFESSIONAL AND ETHICAL CONDUCT 
AS A SOURCE OF (LABOUR) LAW

Summary

In this paper the author analyses legal and ethical aspects of code of pro-
fessional and ethical conduct of employees, free professions, particularly licensed 
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professions, as well as conduct of governmental employees. Codes are adopted 
because of existing legal obligation or autonomously, by professional associations 
as well as by other associations for certain areas. Violation of the provisions of 
the code of professional and ethical conduct of employees is considered to be 
a violation of labour obligations, and can lead towards disciplinary sanctions 
(including temporarily revoking license to work). Violation of the provisions of 
the code of conduct for free professions can lead towards certain disciplinary 
sanctions, too. Th e author points out to the growing importance of the codes 
of conduct, as a source of so called soft  law, in the framework of Council of 
Europe, European Union, and domestic law. On the example of code of profes-
sional and ethical conduct soft  law is seen as (not minimum but) maximum of 
moral (at work).

Key words: code of conduct, labour, ethics, source of law.
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ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ КОД ПРОМЕНЕ
ПОСЛОДАВЦА

Резиме

У складу са Директивом Европске уније бр. 2001/23, која утврђује 
право запосленог и обавезе послодавца у случају трансфера предузећа 
или дела предузећа, Законом о раду се, први пут код нас, одредбама чл. 
147 до 152 уређују права запослених и обавезе послодавца у случају про-
мене послодавца.

Заштита запослених утврђена овим законом обезбеђује се само 
ако је промена послодавца настала због статусних промена, односно 
промене послодавца или промене власништва над капиталом привред-
ног друштва или другог правног лица, у складу са законом.

Послодавац следбеник преузима све запослене који су у радном од-
носу (на неодређено и одређено време) код послодавца претходника и оп-
шти акт на дан промене послодавца.

Заштита запослених састоји се у обезбеђивању истих услова рада 
које су имали код послодавца претходника утврђених уговором о раду 
или општим актом, као и преузимању свих уговора о раду и општег 
акта (колективног уговора или правилника о раду) од стране новог пос-
лодавца – послодавца следбеника.

Кључне речи: запослени, послодавац, промена послодавца, статусна 
промена, промена власништва над капиталом.
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I Увод

Законом о раду,1 одредбама чл. 147 до 152 први пут су код нас 
уређена права запослених код промене послодавца. Ово опредељење је 
у складу са Директивом Европске уније (ЕУ) бр. 2001/23, која утврђује 
право запослених и обавезе послодавца у случају трансфера (преноса) 
предузећа или дела предузећа. Циљ ове Директиве је, поред општег 
циља радног права Европске уније,2 да обезбеди, у што већем обиму, 
да се радни однос у непромењеном облику настави са послодавцем след-
беником, да се настави с поштовањем одредби колективног уговора и 
да се запослени заштите од отпуштања која су заснована искључиво на 
чињеници преносапредузећа или дела предузећа. У складу са овом Ди-
рективом, Законом о раду се ближе уређују права запослених и обавезе 
послодаваца (претходника и следбеника) у случају преноса предузећа.

Одредбама члана 5 Закона о раду одређено је значење два основна 
појма у овом закону – запослени и послодавац, на које се односе наве-
дене одредбе.

Запослени је, у смислу овог закона, физичко лице које је у рад-
ном односу код послодавца (чл. 5 ст. 1 Закона о раду). Сматра се да је 
одређено лице запослено ако је закљућен уговор о раду са запосленима 
који су засновали радни однос. Запосленима се сматрају и лица која су 
према раније важећим прописима засновала радни однос решењем или 
одлуком надлежног органа, односно која су, сагласно члану 278 Зако-
на о раду, закључила уговор о уређивању међусобних права, обавеза и 
одговорности. Запосленим се сматра и лице са којим послодавац није 
закључио уговор о раду пре његовог ступања на рад (чл. 32 ст. 2 Закона 
о раду), као и запослени на одређено време, са непуним радним време-
ном, за обављање послова ван просторија послодавца.

Послодавац је, у смислу члана 5 став 2 Закона о раду, домаће, од-
носно страно правно или физичко лице које запошљава, односно радно 
ангажује једно или више лица. Послодавац је правно лице – домаће или 
страно правно лице које запошљава, а физичко лице – предузетник који 
запошљава – лице које је регистровано и које ради стицања добити у 
виду занимања обавља све законом дозвољене делатности, укључујући 
старе занате и послове домаће радиности (чл. 48 Закона о привредним 
друштвима).3

1 Закон о раду (Службени гласник РС, бр. 24/05 и 61/05).
2 Основни циљ ЕУ у области радног права јесте достизање „Европске социјалне 

регије“ (I. Dolors), или како је истакнуто у Социјалној повељи из 1989. године: 
„Комплетирање унутрашњег тржишта мора водити побољшању животних и рад-
них услова запослених у ЕУ“ – С. Дражић, судија Врховног суда Србије, Радно и 
социјално право, бр. 1/2007, стр. 95.

3 Закон о привредним друштвима (Сл. гласник РС, бр. 125/04).
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II Промена послодавца

До промене послодавца може да дође због статусних промена, 
односно промене послодавца или промене власништва над капиталом 
привредног друштва или другог правног лица, у складу са законом. Реч 
је, пре свега о Закону о привредним друштвима и Закону о приватиза-
цији,4 али и о другим прописима који садрже одредбе о промени ста-
туса јавних предузећа, установа, задруга и осталих правних лица – сви 
субјекти који обављају економске активности без обзира да ли обављају 
делатност ради добити и да ли је та делатност главна или споредна.

У случају статусне промене, а тиме и промене послодавца, посло-
давац следбеник преузима од послодавца претходника општи акт и све 
уговоре о раду који важе на дан преузимања. Преузимање се врши без 
посебног споразума, а као дан промене сматра се дан када је послодавац 
следбеник уписан у одговарајући јавни регистар.

Овакво законско одређење у складу је са одредбама наведене Ди-
рективе – да обезбеди да права и обавезе послодавца претходника који 
су настали из закљученог уговора о раду, који је на снази на дан пре-
носа, буду пренета на послодавца следбеника, по основу самог преноса 
(трансфера) послодавца.

Према томе, заштита запослених утврђена одредбама чл. 147 до 
152 Закона о раду обезбеђује се запосленима само ако је до наведених 
промена послодавца дошло у складу са законом.

III Промена послодавца према Закону о привредним
друштвима

Случајеви промене привредних друштава (послодаваца), Законом 
о привредним друштвима уређени су у VI делу под насловом „Реорга-
низација привредних друштава“. Под реорганизацијом привредног дру-
штва у смислу овог закона подразумева се статусна промена привредног 
друштва и промена правне форме привредног друштва (чл. 377).

Међутим, промена правне форме привредног друштва, јесте вид 
његове реорганизације, али није статусна промена привредног друшт-
ва, јер не долази до промене послодавца. После промене правне фор-
ме, привредно друштво наставља да послује као исто правно лице друге 
правне форме. У том случају, није у питању преузимање путем промене 
послодавца.

4 Закон о приватизацији (Сл. глaсник РС, бр. 38/01, 18/03 и 45/05).
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1. Статусне промене

Према члану 378 Закона о привредним друштвима под статус-
ном променом привредног друштва у смислу овог закона подразумева 
се спајање, подела и одвајање, при чему се могу комбиновати статус-
не промене спајања и поделе или статусне промене спајања и одвајања. 
Ако у статусној промени учествују привредна друштва различите прав-
не форме, на статусну промену примењују се и одредбе овог закона о 
промени правне форме друштва чија се правна форма мења статусном 
променом.

1) Спајање привредног друштва (чл. 381) може бити двојако: 
спајање уз припајање и спајање уз оснивање, и то:

а) спајање уз припајање – статусна промена којом једно друшт-
во престаје да постоји без ликвидације (друштво престало припајањем) 
преносећи другом друштву целу своју имовину и обавезе (друштво сти-
цалац), у замену за издавање акција или удела акционарима или члано-
вима друштва престалог спајањем од стране друштва стицаоца, а ако је 
потребно и новчану доплату која не прелази 10% номиналне вредности 
тако издатих акција или њихове рачуноводствене вредности код акција 
без номиналне вредности;

б) спајање уз оснивање – статусна промена којом два или више 
привредних друштава престају да постоје без ликвидације (друштво 
престало припајањем) преносећи целу своју имовину и обавезе у за-
мену за издавање од новог друштва (ново друштво) акција или удела 
акционарима или члановима престалог друштва и ако је потребно, нов-
чану доплату, која не прелази 10% номиналне вредности тако издатих 
акција или њихове рачуноводствене вредности код акција без номинал-
не вредности.

2) Подела привредног друштва (чл. 382), у смислу овог закона јес-
те: подела уз припајање, подела уз оснивање и подела уз припајање и 
подела уз оснивање:

а) подела уз припајање – статусна промена којом привредно 
друштво престаје да постоји без ликвидације (друштво престало поде-
лом) преносећи на два или више постојећих друштава са којима се спаја 
уз припајање (друштва стицаоци) сву имовину и обавезе у замену за из-
давање акција или удела друштва стицаоца акционарима или чланови-
ма друштва престалог поделом и, ако је потребно, новчано плаћање које 
не прелази 10% номиналне вредности тако издатих акција или њихове 
рачуноводствене вредности код акција без номиналне вредности;

б) подела уз оснивање – статусна промена којом привредно друшт-
во престаје да постоји без ликвидације (друштво престало поделом) 
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преносећи на два или више нових друштава која се тиме оснивају (нова 
друштва) или преносећи на два или више друштава која се спајају са 
до тада постојећим друштвом у нова друштва сву имовину и обавезе у 
замену за издавање акција или удела нових друштава акционарима или 
члановима друштва престалог поделом и ако је потребно, новчану до-
плату која не прелази 10% номиналне вредности тако издатих акција 
или њихове рачуноводствене вредности код акција без номиналне вред-
ности;

в) подела уз припајање и подела уз оснивање – статусна промена 
којом настају два или више нових друштава (подела уз оснивање) или 
се делови подељеног друштва спајају са до тада постојећим друштвима 
уз оснивање новог друштва (мешовита подела).

3) Одвајање привредног друштва (чл. 383), у смислу овог закона 
јесте: одвајање уз припајање, одвајање уз оснивање и одвајање уз при-
пајање и одвајање уз оснивање:

а) одвајање уз припајање – статусна промена којом привред-
но друштво дељеник преноси један или више делова своје имовине и 
припадајући део обавеза (друштво дељеник) на једно или више пос-
тојећих друштава при чему то друштво остаје да постоји као правно 
лице (друштва стицаоци), а сви или део његових акционара, односно 
чланова, уз очување принципа равноправности, постају акционари од-
носно чланови друштва стицаоца уз замену акција/удела акционарима 
или члановима друштва дељеника (и за тај износ смањења његовог ос-
новног капитала без примене одредаба овог закона о смањењу тог ка-
питала у редовном поступку) за акције/уделе друштва стицаоца и ако је 
потребно, новчано плаћање које не прелази 10% номиналне вредности 
тако издатих акција или њихове рачуноводствене вредности код акција 
без номиналне вредности;

б) одвајање уз оснивање – статусна промена којом привредно 
друштво дељеник преноси један или више делова своје имовине и при-
падајући део обавеза (друштво дељеник) на једно или више тиме но-
вооснованих друштава или на једно или више друштава са којима се 
спаја у новоосновано друштво (ново друштво), уз замену акција/удела 
друштва дељеника (и за тај износ смањења његовог основног капитала 
без примене одредаба овог закона о смањењу тог капитала у редовном 
поступку) за издавање акција или удела нових друштава која се тиме ос-
нивају акционарима или члановима друштва дељеника и ако је потреб-
но, новчано плаћање, које не прелази 10% номиналне вредности тако 
издатих акција или њихове рачуноводствене вредности код акција без 
номиналне вредности;

в) одвајање уз припајање и одвајање уз оснивање – ако овим за-
коном није друкчије уређено, на одвајање уз припајање и одвајање уз 
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оснивање, сходно се примењују одредбе овог закона о подели уз при-
пајање и подели уз оснивање.

Ближе о свим наведеним статусним променама (начин и поступак), 
уређено је одредбама чл. 377 до 425 Закона о привредним друштвима.

IV Промена власништва над капиталом

Закон о приватизацији уређује услове и поступак промене влас-
ништва друштвеног, односно државног капитала, путем: 1) продаје ка-
питала, и 2) преносом капитала без накнаде (чл. 9 Закона).

Продаја капитала, односно имовине субјекта приватизације спро-
води се путем метода: 1) јавног тендера, и 2) јавне аукције. Купац капи-
тала може бити домаће или страно правно или физичко лице, у складу 
са законом.

Пренос капитала без накнаде обавља се после спроведене продаје 
капитала, и то: 1) преносом акција запосленима, и 2) преносом акција 
грађанима.

Законом се посебно уређује поступак припреме за приватизацију, 
који, између осталог обухвата покретање поступка приватизације и рес-
труктурирање у поступку приватизације. Реструктурирање спроводи 
Агенција за приватизацију када оцени да капитал или имовина субјек-
та приватизације не може да се прода једним од наведених метода без 
претходног реструктурирања у поступку приватизације – промене које 
се односе на субјект приватизације и његова зависна предузећа, које 
омогућавају продају његовог капитала или имовине, између осталог и 
статусне промене, промене правне форме, промене унутрашње органи-
зације и друге организационе промене (чл. 19 Закона о приватизацији).

Промена власништва над капиталом врши се у случајевима пре-
узимања акционарских друштава у смислу Закона о преузимању акци-
онарских друштава.5 У овом случају, нови власници акција су уједно 
и нови, већински управљачи акционарских друштава, који одлучују о 
даљој судбини преузетог акционарског друштва, а тиме и о правима и 
обавезама запослених у том друштву.

V Заштита запослених у случају промене послодавца

У случају статусне промене, односно промене послодавца, у скла-
ду са законом, послодавац следбеник преузима од послодавца претход-
ника општи акт и уговоре о раду који важе на дан промене послодавца 
(чл. 147 Закона о раду).

5 Закон о преузимању акционарских друштава (Службени гласник РС, бр. 46/06).
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Заштита запослених састоји се у обезбеђивању истих услова рада 
које су имали код послодавца претходника утврђених уговором о раду 
или општим актом, као и преузимању свих уговора о раду и општег 
акта (колективног уговора или правилника о раду) од стране новог пос-
лодавца – послодавца следбеника.

Послодавац следбеник преузима све запослене који су у радном 
односу (на неодређено и одређено време) код послодавца претходника 
и општи акт на дан промене послодавца.

То значи да, запосленима који се на дан промене послодавца нала-
зе у радном односу на неодређено или одређено време не може да пре-
стане радни однос по основу промене послодавца. Послодавац следбе-
ник преузима од послодавца претходника све запослене који су на дан 
промене послодавца у радном односу код послодавца претходника. За-
послени остају у радном односу код новог послодавца са свим правима 
и обавезама које су имали код послодавца претходника на дан промене 
послодавца. Дан промене послодавца је дан када је послодавац уписан у 
регистар у складу са законом.

Послодавац претходник дужан је да послодавца следбеника потпу-
но и истинито обавести о правима и обавезама из општег акта и угово-
ра о раду који се преносе (чл. 148 Закона о раду). Обавеза је послодавца 
претходника да послодавца следбеника обавести о правима и обавезама 
које имају запослени, а која су утврђена општим актом и уговором о 
раду. Обавештење би требало да буде у писаној форми, да садржи битне 
елементе уговора о раду, као што је новчани износ основне зараде, пра-
во на друга примања, накнаду зараде и др. Ако је већи број запослених, 
обавештење треба да садржи просечну зараду код послодавца, најнижи 
и највиши новчани износ уговорене зараде, на која друга примања за-
послени имају право, право на накнаду зараде и њену висину, најдуже 
трајање годишњег одмора и друга права која имају запослени. За права 
и обавезе која су утврђена општим актом (колективним уговором или 
правилником о раду) послодавац може само да се позове на општи акт 
који је на снази, и на обавезу послодавца следбеника да примењује ко-
лективни уговор закључен код послодавца или правилник о раду – нај-
мање годину дана.

Поред обавезе према послодавцу следбенику, послодавац претход-
ник је обавезан да о преношењу уговора о раду на послодавца следбени-
ка писаним путем обавести и запослене чији се уговор о раду преноси 
(чл. 149 ст. 1 Закона о раду). Преношењем уговора о раду сматра се да су 
запослени засновали радни однос са послодавцем следбеником. О томе 
је послодавац претходник дужан да обавести све запослене. Запослени 
морају да буду упознати са преносом уговора и изразе своју вољу да 
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ли желе да остану у радном односу код новог послодавца. Обавештење 
мора бити у писаној форми и треба да садржи: назив новог послодавца, 
делатност коју обавља, пословно-финансијски резултат (биланс стања 
и успеха), дан преноса уговора, односно преласка на рад код послодав-
ца следбеника, задржавање свих права из уговора о раду и општег акта 
који је на снази на дан промене послодавца и рок у коме је запослени 
дужан да се изјасни да ли прихвата пренос уговора о раду.

Наиме, према ставу 2 члана 149 Закона о раду, ако запослени од-
бије пренос уговора о раду или се не изјасни у року од пет радних дана 
од дана достављања обавештења, послодавац може да му откаже уговор 
о раду. Значи уговор о раду сматра се пренетим када запослени приста-
не на то и од тада запослени успоставља радни однос са послодавцем 
следбеником. Преношењем уговора о раду, запослени заснива радни 
однос са послодавцем следбеником. Запослени, наиме, са послодавцем 
следбеником не закључује нови уговор о раду о заснивању радног одно-
са. Преузимањем уговора о раду од стране послодавца следбеника смат-
ра се да је запослени засновао раднио однос код тог послодавца.

Уговор о раду запосленог сматра се важећим у односу на пос-
лодавца следбеника ако је био на снази на дан промене послодавца, с 
обзиром да послодавац следбеник на дан промене послодавца преузи-
ма сва права и обавезе послодавца претходника насталих из уговора о 
раду (радног односа). Радни однос не престаје по основу промене пос-
лодавца, односно на дан трансфера.

Послодавац следбеник може да мења уговор о раду само ако су се 
за то стекли услови из члана 171 Закона о раду.6

Међутим, запослени може да одбије да пређе на рад код новог пос-
лодавца. Одбијање преласка на рад код послодавца следбеника је основ 
за отказ уговора о раду. Основ за отказ уговора о раду је и ако се запос-
лени не изјасни у року од пет радних дана од дана достављања обаве-
штења о преношењу уговора о раду на послодавца следбеника. Уговор о 
раду по овом основу може да откаже само послодавац претходник јер је 
запослени остао у радном односу код њега, а одбијањем да пређе на рад 

6 Према члану 171 Закона о раду послодавац може запосленом да понуди измену 
уговорених услова рада (анекс уговора): 1) ради премештаја на други одговарајући 
посао, због потребе процеса и организације рада; 2) ради премештаја у друго место 
рада код истог послодавца, у складу са чланом 173 овог закона; 3) ради упућивања 
на рад на одговарајући посао код другог послодавца, у складу са чланом 174 овог 
закона; 4) ако је запосленом који је вишак обезбедио остваривање права из члана 
155 став 1 тачка 5) овог закона; 5) у случајевима из члана 33 став 1 тач. 10), 11) и 12) 
овог закона; 6) у другим случајевима утврђеним општим актом и уговором о раду. 
Одговарајућим послом у смислу става 1 тач. 1) и 3) овог члана сматра се посао за 
чије се обављање захтева иста врста и степен стручне спреме који су утврђени 
уговором о раду.
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код послодавца следбеника може да му престане радни однос. Послода-
вац претходник, сагласно цитираном ставу 2 члана 149 Закона о раду, 
може (није обавезан) запосленом да откаже уговор о раду у случају 
одбијања, односно неизјашњавања о преношењу уговора у назначеном 
року. Међутим, ако послодавац претходник запосленом не откаже уго-
вор о раду, у случају одбијања, односно ако се не изјасни у предвиђеном 
року, тада запослени остаје у радном односу уколико ступи на рад код 
послодавца следбеника, јер је његов уговор о раду, пошто није отказан 
од стране послодавца претходника, на снази.

Уколико је послодавац претходник запосленом отказао уговор о 
раду због одбијања, односно неизјашњавања о преношењу уговора о 
раду у предвиђеном року, сматра се да је запосленом престао радни од-
нос његовом вољом и не може да оствари право на новчану накнаду за 
време незапослености. Може само да се пријави на евиденцију незапос-
лених ради остваривања других права по основу незапослености.

Послодавац следбеник дужан је да примењује општи акт (колек-
тивни уговор или правилник о раду) послодавца претходника најмање 
годину дана од дана промене послодавца, осим ако пре истека тог рока: 
1) истекне време на које је закључен колективни уговор код послодав-
ца претходника, или 2) код послодавца следбеника буде закључен нови 
колективни уговор.

У наставку дајемо кратак осврт на ситуације које могу да настану 
у вези са применом општих аката послодавца претходника.

Колективни уговор: Поступак за промену колективног уговора 
код послодавца следбеника може да отпочне:

1) пре истека важења колективног уговора, односно пре рока од 
годину дана, преговорима са репрезентативним синдикатом за закљу-
чивање новог или промену преузетог колективног уговора. Уколико се 
преговори окончају успешно, закључује се нови колективни уговор или 
анексом уговора врше се измене преузетог колективног уговора. Ако се 
не постигне сагласност за закључивање новог или промену преузетог 
колективног уговора, а није протекла година дана од промене посло-
давца, не може колективни уговор да се замени доношењем правилника 
о раду, у смислу члана 3 Закона о раду. У том случају остаје на снази 
преузети колективни уговор;

2) по истеку важења колективног уговора. У овом случају могуће 
је:

– да је колективни уговор закључен на одређено време. Престанак 
важења колективног уговора може да наступи пре годину дана 
од дана преузимања уговора о раду или по истеку тог рока. Ако 
рок важења колективног уговора наступи пре истека рока од 
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годину дана, а код послодавца следбеника испуњени су услови 
за закључивање новог колективног уговора, односно постоји 
синдикат који испуњава услове репрезентативности у смислу 
члана 219 Закона о раду, односно ако је закључен споразум о 
удруживању за закључивање колективног уговора (чл. 249), 
треба да се покрене поступак за закључивање новог колектив-
ног уговора. Нови колективни уговор се закључује ако учесни-
ци постигну сагласност за закључивање колективног уговора. 
У супротном, под условима из члана 3 Закона о раду, доноси се 
правилник о раду;

– друга ситуација је да рок важења колективног уговора закљу-
ченог на одређено време, истиче по истеку године дана од дана 
преузимања уговора. У том случају споразумом учесника ко-
лективног уговора може да се продужи примена колективног 
уговора. Учесници су дужни, ако су испуњени услови из члана 
3 Закона о раду, да преговарају, наставља се примена постојећег 
колективног уговора до истека рока на који је продужена њего-
ва примена. Ако се ни до истека овог рока не постигне саглас-
ност за закључивање колективног уговора доноси се правилник 
о раду (чл. 3 ст. 4. Закона о раду), или се права и обавезе уређују 
уговором о раду.

Колективни уговор је закључен на неодређено време: послодавац 
следбеник је дужан да колективни уговор примењује најмање годину 
дана од дана преношења (преузимања) од послодавца претходника. По 
истеку тог рока могуће су следеће ситуације:

– Послодавац следбеник и синдикат код послодавца нису пок-
ренули иницијативу за закључивање новог и промену важећег 
колективног уговора. На тај начин прећутно су прихватили да 
се настави примена пренетог колективног уговора и по истеку 
рока од годину дана.

– Послодавац следбеник или синдикат покренули су иницијативу 
за закључивање новог, односно промену важећег колективног 
уговора. Уколико друга страна прихвати иницијативу, прего-
вори могу да се воде 60 дана од дана започињања преговора. 
Ако се по истеку тог рока не закључи нови колективни уговор, 
права, обавезе и одговорности могу да се уреде правилником о 
раду или уговором о раду.

На овај начин може да се поступи и ако синдикат у року од 15 
дана од дана достављања позива (иницијативе) за почетак преговора за 
закључивање колективног уговора не прихвати иницијативу послодав-
ца (чл. 3 ст. 2 тач. 4) Закона о раду).
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Друга могућност је да један од учесника откаже колективни уговор 
до истека рока до кога је послодавац дужан да примењује колективни 
уговор. У отказном року треба започети преговоре ради закључивања 
новог или измене постојећег колективног уговора или да се постигне 
сагласност о примени важећег колективног уговора.

Уколико се у року од годину дана од дана промене послодавца не 
закључи нови колективни уговор, нити донесе правилник о раду, ради 
обезбеђивања услова за остваривање права запослених утврђених ко-
лективним уговором, послодавац и даље примењује пренети колектив-
ни уговор. Наиме, Закон обавезује послодавца да колективни уговор 
примењује најмање годину дана, међутим нема законских сметњи да 
послодавац настави примену колективног уговора и по истеку рока од 
годину дана.

Правилник о раду. Послодавац може да донесе нови правилник о 
раду само ако је правилником утврђен рок важења, па је истекао пре 
годину дана или по истеку године дана од дана преузимања правилни-
ка од стране новог послодавца. Ако су код послодавца следбеника ис-
пуњени услови за закључивање колективног уговора, односно основан 
је синдикат који испуњава услове репрезентативности или су се синди-
кати удружили за закључивање колективног уговора, не може да се до-
несе правилник о раду, ако претходно нису испуњени услови из члана 
3 Закона о раду.

Према томе, послодавац следбеник не може пренесени правилник 
о раду, да замени доношењем новог правилника о раду, ако претходно 
није отпочео преговоре за закључивање колективног уговора, односно 
ако нису испуњени услови из члана 3 Закона о раду.

VI Улога репрезентативног синдиката у заштити права
запослених

Послодавац претходник и послодавац следбеник дужни су да нај-
мање 15 дана пре промене послодавца, обавесте репрезентативни син-
дикат код послодавца о:

1) датуму или предложеном датуму промене послодавца;
2) разлозима за промену послодавца;
3) правним, економским и социјалним последицама промене пос-

лодавца на положај запослених и мерама за њихово ублажавање.
Послодавац претходник и послодавац следбеник дужни су да, нај-

мање 15 дана пре промене послодавца, у сарадњи са репрезентативним 
синдикатом, предузму мере у циљу ублажавања социјално-економских 
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последица на положај запослених, а ако код послодавца не постоји реп-
резентативни синдикат, запослени имају право да буду непосредно оба-
вештени о околностима из става 1 овог члана (чл. 151 Закона о раду).

Због значаја и осетљивости питања остваривања права запосле-
них код промене послодавца, Законом су изричито прописане обавезе 
оба послодавца – послодавца претходника и послодавца следбеника да 
у прописаном року обавесте репрезентативни синдикат (код оба посло-
давца) о:

– датуму (дан, месец и година) када наступају статусне промене;
– разлозима због којих се врше статусне промене;
– последицама статусних промена на запослене, које могу бити 

правне (пренос уговора о раду и општег акта), економске и со-
цијалне последице. То се, пре свега односи на биланс стања и 
успеха послодавца следбеника, обезбеђивање права по осно-
ву зарада и других примања, односно наставак рада код новог 
послодавца;

– мерама које се предузимају, да запослени код новог послодавца 
не буду вишак и да имају исти или приближно исти обим права 
и положај који су имали код послодавца претходника.

Поред наведене обавезе оба послодавца, законом су прописане и 
заједничке обавезе оба послодавца да, у сарадњи са репрезентативним 
синдикатом (код оба послодавца) у прописаном року (15 дана пре про-
мене послодавца), предузму одговарајуће мере за ублажавање социјал-
но-економских последица на положај запослених.

Ако код послодавца (једног или оба) не постоји репрезентативни 
синдикат, послодавци су дужни да запослене о свим овим питањима не-
посредно обавештавају.

Наведене одредбе Закона о раду о обавезама послодавца претход-
ника и послодавца следбеника о обавештавању запослених, односно 
њихових представника, саглсне су са одредбама наведене Директиве, 
као и са одредбама измењене Европске социјалне повеље, које се односе 
на утврђивање права: на колективно преговарање (чл. 6); на информи-
сање и консултовање (чл. 21); учешће у одлучивању о радним условима 
и радној средини и њиховом побољшању (чл. 22).

Међутим, Закон о раду не предвиђа санкције у случају да посло-
давци (претходник и следбеник) не испуне своје обавезе о обавешта-
вању запослених, односно њихових представника, што Директива пред-
виђа.
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THE RIGHTS OF EMPLOYEES IN THE CASE OF
CHANGE OF AN EMPLOYER

Summary

In accordance with EU Directive No. 2001/23, which stipulates the right 
of an employee and obligations of an employer in the case of a transfer of a 
company or part of a company, the Law on Labour regulates, for the fi rst time 
in Serbia, in Art. 147-152, the rights of employees and obligations of employers 
in the case of a change of an employer.

Th e protection of employees, stipulated by this Law, is provided only if 
the change of an employer was caused by status changes, or by a change of an 
employer or ownership of capital of a business company or another legal entity, 
in line with the law.

Th e successor-employer takes over all the employees (employed either for 
an unlimited or for a limited period of time) of the predecessor-employer and 
the general act in eff ect on the day of the change of the employer.

Th e protection of employees consists in providing the same work conditions 
enjoyed with the predecessor-employer and stipulated by an employment 
contract or a general act, as well as in taking over all the employment contracts 
and the general act (a collective contract or work regulations) on the part of the 
new employer – the successor-employer.

Key words: employee, employer, change of an employer, status change, 
change of ownership of capital.
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КОМУНИТАРНОПРАВНА НАЧЕЛА ЗАШТИТЕ
ЗАПОСЛЕНИХ СА АТИПИЧНИМ

РАДНИМ ОДНОСОМ*

Резиме

У праву Европске уније (ЕУ) непосредно су уређена три атипична 
облика радног односа: радни однос са непуним радним временом, радни 
однос на одређено време и рад на даљину. Одговарајући комунитарно-
правни прописи успостављају правни оквир за лакше закључивање ати-
пичних уговора о раду, будући да је због природе производног процеса и 
промена на тржишту рада неопходна флексибилнија организација рада. 
Истовремено, норме радног права ЕУ постављају „социјалне“ границе 
флексибилности, гарантујући заштиту запослених са атипичним уго-
ворима о раду, која нарочито подразумева елиминисање дискриминације 
у односу на запослене са стандардним радним односом. У првом делу 
рада представљени су резултати анализе и преиспитивања основних 
разлога, циљева и правних инструмената уређивања атипичних облика 
радног односа на нивоу ЕУ, док су норме које уређују поједине атипичне 
облике радног односа анализиране у посебним деловима рада. У тој ана-
лизи нарочита пажња посвећена је условима и могућностима за приме-
ну начела забране дискриминације и других комунитарноправних начела 
заштите запослених са атипичним радним односом.

* Рад је написан као резултат учешћа у пројекту „Развој правног система Србије и 
хармонизација са правом Европске уније (правни, економски, политички и социо-
лошки аспекти)“, чији је носилац Правни факултет Универзитета у Београду. 
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Кључне речи: радни однос са непуним радним временом, радни однос на 
одређено време, рад на даљину, забрана дискриминације, 
ЕУ.

I Атипични радни однос као предмет регулисања извора
комунитарног радног права

Услед економских криза, интензивирања процеса глобализације и 
великог технолошког напретка, последњих деценија, у свету рада догоди-
ле су се значајне промене. Те промене одразиле су се на структуру рада и 
на његов правни оквир, стварајући, између осталог, потребу предузећа да 
се што једноставније и брже прилогађавају променама на тржишту. Оту-
да се као „кључна реч“ у организацији рада појављује флексибилност.

Појам флексибилности (енгл. fl exibility, фр. souplesse) није правно 
дефинисан. Због тога га користимо крајње опрезно, и то са два значења: 
да означимо нове облике организације рада и посебне врсте уговора о 
раду. Када је о организацији рада реч, флексибилност обухвата разли-
чите аспекте рада – од радног времена (непуно радно време, преков-
ремени рад, флексибилан распоред радног времена и др.) и места рада 
(географска мобилност запослених), преко примања по основу радног 
односа (бонуси, награде за допринос пословном успеху предузећа и 
сл.), до распоређивања и додељивања радних задатака.1 Други аспект 
флексибилности испољава се кроз експанзију тзв. атипичних (нестан-
дардних, флексибилних) облика запослења, с тим што радни однос на 
неодређено време и са пуним радним временом, и данас, представља 
основни облик радног односа.2 Скицирана значења флексибилности 
подразумевају да се овај појам одређује насупрот „стандардном (типич-
ном) моделу запослења који је обележио поратне ‘златне’ тридесете го-

1 Christian Bessy, La contractualisation de la relation de travail, L.G.D.J., Paris, 2007, стр. 
97–119. Уп. са: Simon Deakin, Hannah Reed, Th e Contested Meaning of Labour Market 
Flexibility: Economic Th eory and the Discourse of European Integration, in: Jo Shaw (ed.), 
„Social Law and Policy in an Evolving European Union“, Hart Publishing, Oxford/Port-
land, 2000, стр. 73–74.

2 Према подацима Статистичке службе ЕУ (Eurostat) за 2004. годину, проценат ати-
пичних уговора о раду у укупном броју аката заснивања радног односа у државама 
чланицама ЕУ кретао се од 3% у Грчкој, преко 22,4% у Немачкој и Шведској, до 
40% у Холандији и Шпанији. Employment in Europe 2004: Recent trends and prospects, 
European Commission and European Social Fund, Brussels, 2004. Нав. према: Marie-
Ange Moreau, Developments in labour law, fl exibility and social cohesion: the search for 
new ways of encouraging restructuring and transition, in: „Reconciling labour fl exibility 
with social cohesion – Ideas for political action“, Trends in social cohesion, No. 16, 
Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2006, стр. 72. 
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дине прошлог века: запослењу на неодређено време и са пуним радним 
временом, које одликују обављање послова за једног послодавца и висок 
степен субординације у оквиру строгих облика организације и хијерар-
хије“.3

Конкурентност предузећа је основни, не и једини циљ флексибил-
ног уређивања рада. Оно, примера ради, може бити мотивисано и пот-
ребом запослених да боље ускладе професионалне и породичне обавезе, 
иако, у пракси, за већину запослених закључивање атипичних уговора 
о раду не представља питање избора, већ питање нужности да се при-
хвати неопходно запослење, упркос жељи за закључењем стандардног 
уговора о раду.4 Са друге стране, флексибилни облици запослења могу 
бити употребљени као инструменти за решавање проблема на тржишту 
рада − пре свега, као мера у борби против незапослености, односно ме-
ханизам за постепено укључивање незапослених лица у тржиште рада 
(посебно, оних који дуже чекају на запослење) или механизам за лакше 
напуштање овог тржишта (тзв. постепени одлазак у пензију).5

Флексибилност рада налази се у фокусу идеолошке и политичке 
дебате која се годинама води и на нивоу ЕУ. Али, питање флексибил-
ности није само идеолошко питање, будући да се тиче милиона људи у 
Европи и њиховог достојанства и добробити. Стога се као противтежа 
флексибилности афирмише сигурност (запослења и прихода). Она чини 
битан елемент тзв. европског социјалног модела, као скупа вредности, 
који, и поред значајних разлика које постоје од једне до друге европс-
ке државе, традиционално представља њихову довољно препознатљиву 
карактеристику у односу на остатак света.

Напетост која постоји између захтева за већом флексибилношћу 
и захтева сигурности решава се на начин да се паралелено са повећањем 
флексибилности рада обезбеђује довољан ниво заштите запослених 
који раде са флексибилним облицима рада. Таква настојања обједињује 
појам „fl exycurity“,6 који се у правнообавезујућим изворима права ЕУ 

3 Pascale Vielle, Pierre Walthery, Flexibility and social protection, European Foundation for 
the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin, 2003, стр. 7.

4 Ипак је, дакле, реч о неком избору, али избору „мањег од два зла“ (између ати-
пичног радног односа и незапослености). Више о вези између флексибилности 
рада и усклађивања професионалних и породичних обавеза вид. у: Maria Jepsen, 
„Work fl exibility and the reconciliation of family and working life. What is the role of 
fl exycurity?“, in: Reconciling labour fl exibility with social cohesion –Ideas for political 
action..., op. cit., стр. 159–178. 

5 Jean-Emmanuel Ray, „La fl exibilité du temps de travail“, Revue internationale de droit 
comparé, бр. 1/1990, стр. 191. 

6 Више о овом појму вид. у: Бранко Лубарда, Flexicurity – еуфемизам за либерализа-
цију социјалног модела или феномен инхерентан глобализацији, у: Зборник радо-
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не помиње изричито, док је у soft  law изворима афирмисан као важан 
циљ заједничке политике запошљавања. У том (политичком) контекс-
ту, извори радног права ЕУ настоје да повежу норме радног права са 
специфичностима тржишта рада, постављајући „социјалне“ границе за-
хтевима за флексибилнијом организацијом рада. Таква тежња посебно 
је испољена приликом уређивања атипичних облика радног односа на 
нивоу ЕУ. Реч је о два облика радног односа које нестандардним чини 
време као елемент запослења – први се односи на радно време (радни 
однос са непуним радним временом), а други на време на које се закљу-
чује уговор о раду (радни однос на одређено време). У радном праву 
ЕУ је као трећа врста атипичног радног односа уређен рад на даљину, 
који је специфичан по једном другом елементу радног односа − правној 
субординацији.

Комунитарноправне норме о атипичним радним односима нису 
изворно створиле комунитарне институције, већ регионална удружења 
професионалних организација радника и послодаваца из ЕУ, тзв. европс-
ки социјални партнери (UNICE /сада BUSINESSEUROPE/, CEEP и ETUC). 
Одговарајући прописи усвојени су у форми споразума, а представљају 
међугранске оквирне европске колективне уговоре.7 Потоња карактерис-
тика, при том, значи да се овим споразумима постављају (само) начела за 
уређивање одговарајућих атипичних облика радног односа, док се држа-
вама чланицама ЕУ препушта да ближе уреде предметна питања.

Ваља имати у виду да су европски колективни споразуми sui 
generis извори радног права ЕУ. Закључују их европски социјални пар-
тнери у складу са начелом супсидијарности, будући да ово начело, из-
међу осталог, подразумева да правне норме стварају субјекти који су 
најближи заинтересованим лицима.8 У области радног права, такав 
захтев подразумева, не само примарну улогу држава у уређивању рад-

ва „Правни капацитет Србије за европске интеграције“, књ. II, Правни факултет 
Универзитета у Београду, Београд, 2007, стр. 78–89. Чини се да је интересантно 
упоредити европску концепцију коју означава кованица fl exycurity са концепцијом 
„пристојног посла“, која је почетком овог миленијума афирмисана на нивоу Међу-
народне организације рада (МОР), а која полази од поставке да је за једно друштво 
значајан, не само број послова који може да се обезбеди (између осталог, и путем 
флексибилне организације рада), већ суштински квалитет тих послова, могућност 
да са на основу њих оствари правична зарада и одрживост новостворених послова. 
International Labour Conference, June 1999, 87th Session, Report of the Director-Gen-
eral: Decent Work, Geneva, 1999.

7 Зависно од нивоа на којем се воде преговори европских социјалних партнера, ев-
ропски колективни споразуми могу бити закључени као међугрански или грански 
споразуми или као колективни уговори за мултинационалне компаније.

8 Jeff  Kenner, EU Employment Law: From Rome to Amsterdam and Beyond, Hart Publish-
ing, Oxford/Portland, Oregon, 2003, стр. 265–266.
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них односа, већ и то да је пожељно да предметну материју уређују со-
цијални партнери.

За разлику од поступка консултовања европских социјалних пар-
тнера, који је исцрпно уређен одредбама Уговора о ЕЗ, у погледу пос-
тупка колективног преговарања постоји правна празнина у изворима 
комунитарног права.9 Одредбе Уговора не прецизирају учеснике ко-
лективног преговарања, нити правила за вођење преговора. Уговор 
ћути и о правној природи и дејству споразума који настају као резултат 
колективног преговарања на европском нивоу, што све отежава анализу 
европских колективних споразума. Са друге стране, Оснивачки уговор 
познаје два механизма примене европских споразума. Први подразуме-
ва да се, када то заједнички затраже његове стране, европски споразум 
„претвара“ у директиву ЕУ. Ова транформација остварује се одлуком 
Савета, а на предлог Комисије, као што је то био случај са споразумима 
о раду са непуним радним временом и раду на одређено време, који су 
преображени у директиве Савета 97/81/ЕЗ и 1999/70/ЕЗ. За разлику од 
ова два споразума, Европски споразум о раду на даљину није постао 
део правнообавезујућег комунитарног законодавства. Уместо да буде 
инкорпориран у директиву Савета, примену овог споразума обезбеђују 
(национални) колективни споразуми које на нивоу држава чланица ЕУ 
закључују професионалне организације – чланови уговорних страна 
Европског споразума о раду на даљину.10

II Радни однос са непуним радним временом

Рад са непуним радним временом представља доминатну врсту 
атипичног радног односа у државама чланицама ЕУ.11 Ово је, једновре-

9 Више о поступку колективног преговарања на европском нивоу и правној природи 
и начину примене европских колективних споразума вид. у нашем раду Концеп-
ција радног права Европске уније, у: Јован Ћирић (ур.), Зборник радова „50 година 
Европске уније“, Институт за упоредно право, Влада Србије-Канцеларија за при-
друживање ЕУ, Београд, 2007, стр. 225–248.

10 Рок за имплементацију Споразума о раду на даљину истекао је 15. јула 2005. го-
дине. До тада су његову примену (од 25 држава чланица) обезбедиле само Вели-
ка Британија, Италија, Мађарска, Холандија и Шпанија. Већина аутора, а, исто 
важи и за саме европске социјалне партнере, тако скромне резултате објашњава 
специфичностима националних система индустријских односа и традицијом у 
уређивању (индивидуалних и колективних) радних односа. Вид.: Trine P. Larsen, 
Søren Kaj Andersen, „A new mode of European regulation? Th e implementation of the 
autonomous framework agreement on telework in fi ve countries“, European Journal of 
Industrial Relations, бр. 2/2007, стр. 184. 

11 Inge Bleijenbergh, Jeanne de Bruijn, Jet Bussemaker, „European Social Citizenship and 
Gender: Th e Part-Time Work Directive“, European Journal of Industrial Relations, бр. 
3/2004, стр. 309.
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мено, и први атитпичан облик радног односа који је уређен неким из-
вором комунитарног права. Реч је о Оквирном европском споразуму од 
6. јуна 1997. године, који је, без икавих измена унет у Директиву 97/81/
ЕЗ.12

Попут других атипичних облика радног односа, радни однос са 
непуним радним временом дефинише се кроз поређење са стандардним 
обликом радног односа, и то посредно, на основу дефиниције појма 
„радник са непуним радним временом“. У том смислу, радни однос са 
непуним радним временом представља радни однос заснован са радним 
временом које недељно или у просеку, а у току (референтног) периода 
од највише годину дана, нормално траје краће од радног времена упо-
редивог радника.13 Стандард „упоредиви радник“ уводи се због чиње-
нице да се недељни или месечни фонд радних сати који се сматра нор-
малним за запослене са пуним радним временом значајно разликују од 
једне до друге професије, односно зависно од послова за које се заснива 
радни однос.14 Стога се и радни однос са непуним радним временом 
одређује у светлу разлике у односу на радни однос запосленог који у 
истом предузећу обавља исте или сличне послове за послодавца, али са 
пуним радним временом. Истовремено, Директива проширује подручје 
поређења – са радника у истом предузећу, који обавља исти посао или 
посао исте вредности на раднике на које се примењује исти колективни 
уговор.15

Радни однос са непуним радним временом заснива се уговором 
о раду у којем се испољавају све раније назначене тенденције у развоју 
радног права. Његова флексибилност, тако, подразумева скраћивање 
дужине радног времена, које је корисно, пре свега, за послодавце, због 
нижих трошкова и лакшег прилагођавања радног времена потребама 
предузећа, али и за запослене, због бољих могућности за усклађивање 
приватних и пословних обавеза. То explicite потврђују одредбе Европс-
ког споразма када за његов основни циљ утврђују лакши приступ раду 
са непуним радним временом, нарочито ради „припреме за пензију, по-
мирења професионалног и приватног живота и коришћења могућнос-
ти за образовање и оспособљавање“. Остварењу овог циља доприносе 
општа начела и минимални стандарди који се односе на рад са непу-

12 Council Directive 97/81/EC of 15 December 1997 concerning the Framework аgreement 
on part-time work concluded by UNICE, CEEP and the ETUC (Offi  cial Journal L 14, 
20.1.1998, стр. 9–14).

13 Ibid., клаузула 3.
14 International Labour Organization (ILO), Part-time work, 80th Session 1993, Report 

V(l), International Labour Conference, Geneva, 1992, стр. 5.
15 Ruth Nielsen, European Labour Law, DJØF Publishing, Copenhagen, 2000, стр. 152.
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ним радним временом. При том се као основно начело појављује забра-
на дискриминације запослених са непуним радним временом. Остале 
одредбе Споразума имају обележје препорука за лакше закључивање и 
примену уговора о раду са непуним радним временом.

1. Дужина радног времена – недопуштени основ
дискриминације запослених

У правној (научној и стручној) литератури, у средишту анализе 
радног односа са непуним радним временом налази се питање да ли су 
запослени са овим атипичним радним односом дискриминисани због 
чињенице да раде краће од запослених са стандардним радним одно-
сом. Овај облик дискриминација може бити испољен у различитим сег-
ментима радног односа, тј. у погледу појединих права из радног односа, 
појединих услова рада и заштите запослених. Основни разлог овог ри-
зика лежи у чињеници да су запослени са непуним радним временом 
„слабије интегрисани у предузећу од запослених са пуним радним вре-
меном“,16 а затим и у чињеници да је радно и социјално законодавство 
традиционално конципирано према моделу радног односа на неодређе-
но време и са пуним радним временом.17 Дискриминација запослених 
са непуним радним временом, у том смислу, може бити испољена као: 
а) признавање одређених права из радног односа само запосленима са 
стандардним обликом запослења; б) утврђивање строжих услова за сти-
цање и остваривање одређених права за запослене са непуним радним 
временом. Истовремено ваља приметити да су са ризиком дискрими-
нације посебно суочени запослени који раде са скромни(ји)м фондом 
радних сати (тзв. маргинални рад са непуним радним временом), због 
чега се у литератури може срести и констатација да паралелно са реду-
ковањем фонда радних сати расте ризик смањивања права и погорша-
вања услова рада запослених са непуним радним временом.18

Снажно инспирисана одредбама Конвенције МОР број 175, Ди-
ректива 97/81/ЕЗ утврђује да се, „у погледу услова запошљавања, према 
радницима са непуним радним временом неће [се] поступати на непо-
вољнији начин од радника са пуним радним временом, само зато што 
раде са непуним радним временом, осим ако другачији третман није 
оправдан из објективних разлога (наш курзив − Љ. К.)“.19 У овом изво-

16 Bernard Teyssié, Droit européen du travail, Édition du Juris-Classeur, Paris, 2001, стр. 
206. 

17 ILO, Part-time work..., op. cit., стр. 7.
18 Ibid., стр. 32. 
19 Клаузула 4 став 1 анекса Директиве Савета 97/81/ЕЗ. 
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ру комунитарног права није, међутим, прецизиран појам „услови запо-
шљавања“, нити су (чак ни примера ради) наведене области и права из 
радног односа на које се односи. У литератури се такво решење смат-
ра повољним за запослене, будући да синтагма „услови запошљавања“ 
може бити (про)тумачена на екстензиван начин. Са друге стране, Евро-
пски суд правде под овај појам подводи све области које набраја и Кон-
венција МОР број 175, осим социјалне сигурности: а) право на синди-
кално организовање и деловање; б) право на колективно преговарање; 
в) право на безбедност и здравље на раду; г) забрана дискриминације у 
области занимања и запослења; д) обрачун и исплата основне зараде; ђ) 
право на заштиту материнства; е) заштита у случају престанка радног 
односа; ж) право на плаћени годишњи одмор; з) право на плаћена од-
суства са рада на дане државних празника; и) право на боловање.20

Са друге стране, ваља имати у виду да у пракси, и поред формално 
прокламованог начела забране дискриминације, постоји низ ситуација у 
којима је његова примена недовољна да заштити запослене који раде са 
непуним радним временом. То је, примера ради, случај са напредовањем 
на раду, због скромних могућности запослених са непуним радним вре-
меном да се стручно усавршавају и обучавају, као и због њихове слабије 
интегрисаности у предузећу.21 Препреке за доследну примену забра-
не дискриминације постоје, чак, и у области безбедности и здравља на 
раду. Иако је неспорно да је право на безбедне и здраве услове рада за-
јемчено свим запосленима, независно од њиховог фонда радних сати (у 
поређењу са запосленима са стандардним уговором о раду, запослени 
са непуним радним временом су, чак, мање изложени ризику настан-
ка повреде на раду или професионалних болести), у пракси запослени 
са непуним радним временом могу бити ускраћени за могућност да ос-
тварују ово право у потпуности, посебно када је реч о обуци и другим 
активностима оспособљавања запослених за безбедан и здрав рад.22 
Проблем доследне примене начела једнакости, слично, постоји и у вези 
са правима из колективног радног односа, и то у случају да запослени 

20 Када је, пак, о социјалној сигурности реч, могуће је закључити да је њеним изузи-
мањем из комунитарноправних норми, значајно сужена забрана дискриминације 
запослених са непуним радним временом. Искључивши социјалну сигурност и за-
менивши позитивна права запослених начелом недискриминације, Директива је 
задржала само „минимум минимума, испод којег је незамисливо било шта у со-
цијалној заштити“. J. Kenner, op. cit., стр. 281 и 285.

21 Ово независно од чињенице да се радни однос са непуним радним временом, по 
правилу, заснива за послове за које није потребна висока квалификованост рад-
ника, и који су, стога, слабије плаћени и са скромним изгледима за напредовање у 
каријери. 

22 ILO, Part-time work..., op. cit., стр. 40.
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ради са непуним радним временом код још једног послодавца. Намеће 
се, наиме, питање да ли би у овом случају запослени могао да остварује 
сва права из колективног радног односа код оба послодавца или само 
код једног од њих? Чини се да одговор на ово питање зависи од тога 
о ком је колективном праву реч. Тако није спорно да би запослени у 
питању могао да бира и буде биран за синдикалног представника и у 
једном и у другом предузећу, с тим што би „пасивно бирачко право“ 
могло да буде условљено одређеним минималним фондом остварених 
радних сати. Са друге стране је несумљиво да би запослени могао да 
буде изабран за представника запослених или члана одбора за безбед-
ност и здравље на раду само у једном од предузећа у којима ради са 
непуним радним временом.23

2. Начело pro rata temporis

У комунитарном радном праву, забрана дискриминације запос-
лених са непуним радним временом није ограничена само на питање 
врсте и квалитета права из радног односа, већ и на обим у којем се та 
права остварују. У том смислу, начело сразмерности, које се у Директи-
ви 97/81/ЕЗ означава као „начело pro rata temporis“, може бити примење-
но само онда када за то постоје оправдани разлози. Отуда се ова два 
начела, једно према другоме, односе као правило (начело једнакости) и 
изузетак (начело pro rata temporis).24

Једно од права на које се неспорно примењује начело pro rata 
temporis јесу новчане престације из радног односа. У складу са начелом 
забране дискриминације, зараде запослених са непуним радним време-
ном обрачунавају се и исплаћују на основу истих елемената као и зара-
де запослених са пуним радним временом. Истовремено, запослени са 
непуним радним временом остварују ниже зараде од запослених који 
обављају исте послове са пуним радним временом, будући да се зара-
да одређује у функцији радног времена. Стога се у литератури истиче 

23 Постоји, међутим, дилема, може ли (и како) запослени који ради са неким скром-
ним фондом радних сати да обавља послове представника запослених у само једном 
предузећу. Могући одговор на ово питање налазимо у судској пракси француских 
судова − Врховни суд Француске заузео је став да у овом случају запослени који 
ради са непуним радним временом, из практичних разлога, не може да буде иза-
бран за представника за безбедност и здравље на раду (Cour de cassation-chambre 
sociale, 18 juin 1981, Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, chambres civiles, V, бр. 
575. Нав. према: Jacques Barthélemy, La durée et l’aménagement des temps de travail, 
Litec, Paris, 1989, стр. 99). 

24 B. Teyssié, op. cit., стр. 206. Више о овом питању вид. у нашем раду „Уговор о раду са 
непуним радним временом: однос начела једнакости и начела сразмерности“, Радно 
и социјално право, бр. 1/2008, стр. 224–248. 
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да примена начела pro rata temporis у области зарада представља „један 
модалитет једнакости“25 или рефлексију начела „једнака зарада за исти 
рад“.26 Са друге стране, постоји опасност да појединa примања по осно-
ву радног односа буду ускраћена запосленима са непуним радним вре-
меном или доступна под строжим условима. То, би, примера ради, мо-
гао бити случај са увећаном зарадом по основу времена проведеног на 
раду код истог послодавца, наградама, бонусима и другим примања по 
основу доприноса запосленог пословном успеху послодавца, тзв. три-
наеста плата, и сл.27 Таква могућност постоји чак и у погледу увећане 
зараде за прековремени рад, будући да се ово примање исплаћује тек 
пошто број радних сати запосленог са атипичним уговором о раду буде 
већи од пуног радног времена.

Са питањем прековременог рада повезани су, међутим, и други 
проблеми у области организације и распореда радног времена запосле-
них са непуним радним временом. Ако прихватимо да послодавац може 
да захтева прековремени рад и од запосленог који ради са непуним рад-
ним временом, онда би прековременим радом, у складу са логиком овог 
радноправног института, требало сматрати рад дужи од радног време-
на утврђеног у уговору о раду. Тако се прековремени рад разуме и у 
упоредном праву, али се право запосленог на увећану зараду признаје 
само онда када пређе границу пуног радног времена! Са друге стране, 
увођење прековременог рада за запослене са непуним радним временом 
(а то је случај и са другим инструментима за флексибилну организацију 
радног времена) прати ризик злоупотребе. Послодавац је слободан да 
прилагођава организацију радног времена потребама производње, па 
постоји опасност да ће не само изузетно, већ редовно захтевати преков-
ремени рад од запослених који раде са непуним радним временом. На 
тај начин долази до озбиљних злоупотреба управљачких (и дисциплин-
ских) овлашћења и могућности увођења прековременог рада, чиме се 
обесмишљава уговор о раду са непуним радним временом. То је разлог 
што радна законодавства појединих држава предвиђају посебну зашти-

25 Jean Pélissier, Alain Supiot, Antoine Jeammaud, Droit du travail, 21e édition, Dalloz, 
Paris, 2002, стр. 1104.

26 Antoine Mazeaud, Droit du travail, 5e édition, Montchrеstien, Paris, 2006, стр. 354. 
27 Анализа правног положаја запослених са непуним радним временом и дејства на-

чела pro rata temporis, посебно када је реч о праву на зараду, неизоставно укључује 
питање економске и социјалне сигурности ове катеорије запослених. Ово стога 
што постоји ризик да зарада запослених који раде са непуним радним временом, 
нарочито са скромним бројем радних сати, а због примене начела pro rata temporis 
– није довољна да обезбеди средства за издржавање запосленог и чланова његове 
породице. То потврђују и подаци Европске фондације за унапређење животних и 
радних услова (European Foundation for the Improvement of Living and Working Con-
ditions /EFILWC/, Part-time work in Europe, Dublin, 2003, стр. 11–13).
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ту запослених, пре свега кроз успостављање одређених гарантија пред-
видљивости (и сигурности) распореда радног времена,28 попут обавезе 
послодавца да благовремено обавештава запосленог о распореду радног 
времена или обавезе да запосленом са непуним радним временом обез-
беди један минимални недељни фонд радних сати (нпр. horaire de base у 
француском радном законодавству).

Наведене мере заштите интереса запослених чине уговор о раду 
са непуним радним временом „социјално прихватљивијим“, али и мање 
флексибилним, а, самим тим, и мање атрактивним за послодавце.29 И 
супротно, примена начела pro rata temporis, барем када је реч о сразмер-
ном умањењу трошкова за свако попуњено радно место, представља зна-
чајан подстицај за послодавце да закључују уговоре о раду са непуним 
радним временом. Неки аутори, отуда, сматрају да се применом начела pro 
rata temporis, барем када је о послодавцима реч, постиже једнакост радног 
односа са непуним радним временом и стандардног облика радног одно-
са.30

3. Рад са непуним радним временом и посредна полна
дискриминација

У литератури се питање правног положаја запослених са непуним 
радним временом редовно повезује са питањем дискриминације на ос-
нову пола. На то упозорава и богата судска пракса Европског суда прав-
де,31 која полази од поставке да дискриминација запослених са овим 
атипичним обликом радног односа може имати за последицу посредну 
дискриминацију на основу пола, будући да жене чине велику већину за-
послених са непуним радним временом.32 Стога је и вероватно да ће 

28 Patrice Adam, L’individualisation du droit du travail: Essai sur la réhabilitation juridique 
du salarié-individu, L.G.D.J., Paris, 2005, стр. 287.

29 Ibid., стр. 248.
30 J. Pélissier, A. Supiot, A. Jeammaud, op. cit., стр. 328. 
31 Вид. пресуде у случајевима: C–33/89 (Kowalska v. Freie und Hansestadt Hamburg); C–

184/89 (Nimz v. Freie und Hansestadt Hamburg); C–360/90 (Arbeiterwohlfahrt der Stadt 
Berlin v. Botel); C–399/92 (Stadt Lengerich v. Helmig); C–262/88 (Barber v. Guardian 
Royal Exchange); C–171/88 (Rinner-Kuhn v. FWW Spezial-Gebäudereinigung GmbH).

32 У 2002. годиној, у државама чланицама ЕУ, са уговором о раду са непуним рад-
ним временом радило је 33,5% жена /и 6,6% мушкараца/ (EFILWC, op. cit., стр. 3). 
Са друге стране, подаци Статистичке канцеларије ЕУ показују да за већину жена 
које раде са овим атипичним уговором о раду, непуно радно време не представља 
тзв. изабрано радно време, већ нужност, с обзиром на актуелну понуду (и пот-
ражњу) на тржишту рада. Осим тога, високи проценат учешћа жена у категорији 
запослених са непуним радним временом утиче на даље продубљивање, ионако 
значајних, разлика у висини зарада између мушкараца и жена, будући да су зараде 
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ускраћивање неких права или строжи услови заштите запослених са не-
пуним радним временом у већој мери погодити жене него мушкарце. У 
овом случају, заправо, долази до асимилације једне врсте дискримина-
ције у другу, тако да мерило за другачије поступање према запосленима 
не представља (женски) пол, већ један други критеријум − дужина рад-
ног времена − али, тако да настају аналогне последице.33

Са друге стране је интересантно уочити да, поред ризика посредне 
дискриминације жена, радни однос са непуним радним временом прати 
и потенцијал за елиминисање дискриминације жена на тржишту рада. 
Ово стога што непуно радно време отвара могућности за запошљавање 
многих категорија лица које су традиционално дискриминисане због 
конципирања радног и социјалног законодавства према моделу стан-
дардног облика радног односа. То посебно важи за жене са породичним 
обавезама, с тим што овај закључак у многоме релативизује чињеница 
да непуно радно време за већину запослених представља нужност, а не 
питање избора.34

III Радни однос на одређено време

Радни однос на одређено време је облик радног односа који се 
последњих деценија све чешће заснива у државама чланицама ЕУ, наро-
чито када је реч о сектору услуга.35 Њега, у поређењу са стандардним 
радним односом, суштински одређује ограничено трајање, тј. чињеница 
да се заснива онда када, по природи ствари, постоји потреба да се (вре-
менски) ограничи трајање уговора о раду. Отуда је заснивање радног 
односа на одређено време прихватљиво само као одговор на специфич-
не и привремене потребе послодавца и запосленог, никако као начин 
за стварање неке „друге класе“ радника којима би дугорочно било ус-
краћено стабилно запослење. Са друге стране, не треба губити из вида 
да уговори о раду на одређено време, у извесној мери, могу допринети 
решавању проблема на тржишту рада, служећи, као што би рекла Елбо-
мова (Mireille Elbaum), као својеврсна „одскочна даска“ за укључивање у 

запослених са непуним радним временом у просеку ниже од зарада запослених са 
стандардним радним односом (и то независно од примене начела pro rata temporis). 
A. Supiot et al., op. cit., стр. 186.

33 Pierre Rodière, Droit social de l’Union européenne, 2e édition, L.G.D.J., Paris, 2002, стр. 
268. 

34 Вид. S. Deakin, H. Reed, op. cit., стр. 74. 
35 Према подацима за 2003. годину, 17,1% од укупног броја запослених у државама 

чланицама ЕУ радило је на одређено време. 
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тржиште рада, посебно када је реч о младима.36 Далеко моћније средс-
тво у борби против незапослености од уговора о раду на одређено вре-
ме представља, међутим, уговор о раду са непуним радним временом, 
који се редовно представља као „вектор поделе рада, и, стога, као инс-
трумент за елиминисање незапослености“.37

Правни положај запослених који раде на одређено време уређен 
је на ниову ЕУ, с тим што је најпре усвојена Директива 91/383/ЕЕЗ,38 
која нормира само један аспект заштите ових лица – њихову безбедност 
и здравље на раду. Затим је 18. марта 1999. године закључен Европс-
ки споразум о раду на одређено време, да би пар месеци касније била 
усвојена Директива 1999/70/ЕЗ, која обезбеђује његову примену.39 Ин-
тересантно је уочити да овај споразум и директива у великој мери под-
ражавају своје претходнике – Споразум и Директиву о раду са непуним 
радним временом, мада између ових аката постоје и одређене разлике.

Европски социјални партнери закључили су Оквирни споразум 
о раду на одређено време са двојаким циљем: „а) да унапреде квалитет 
рада на одређено време обезбеђивањем примене начела забране дискри-
минације; б) да установе оквир за спречавање злоупотребе сукцесивне 
примене уговора о раду на одређено време.“40 Тако опредељени циље-
ви показују да основни проблем уређивања радног односа на одређено 
време представља потреба да се унапреде услови рада лица која на овај 
начин обављају рад. Са друге стране, комунитарни прописи не подстичу 
закључивање уговора о раду на одређено време, као што је то био слу-
чај приликом уређивања радног односа са непуним радним временом. 
То, даље, значи да заснивање радног односа на одређено време не пред-
ставља позитиван циљ комунитарног радног права. Уместо тога, евро-
пски социјални пратнери прихватају, или, у најмању руку, одобравају 
рад на одређено време. То је и разлог што Европски споразум забрањује 
злоупотребе уговора о раду на одређено време и дискриминацију лица 

36 Mireille Elbaum, „Petits boulots, stages, emplois précaires: quelle ‘fl exibilité’ pour quelle 
insertion...?“, Droit social, бр. 4/1988, стр. 311. 

37 Antoine Lyon-Caen, „Le recours au travail à durée limitée“, Droit social, бр. 1/1983, стр. 
6.

38 Council Directive 91/383/EEC of 25 June 1991 supplementing the measures to encour-
age improvements in the safety and health at work of workers with a fi xed-duration em-
ployment relationship or a temporary employment relationship (Offi  cial Journal L 206, 
29/07/1991, стр. 19–21).

39 Council Directive 1999/70/EC of 28 June 1999 concerning the framework agreement 
on fi xed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP (Offi  cial Journal L 175, 
10/07/1999, стр. 43–48).

40 Ibid., клаузула 1.
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која их закључују, али, истовремено захтева неопходан ниво флексибил-
ности у појединим гранама и професијама.41

1. Забрана дискриминације запослених са уговором о раду на 
одређено време

Попут запослених са непуним радним временом, комунитарно-
правни извори дефинишу појам запосленог који ради на одређено вре-
ме и уређују његов правни положај у односу на запосленог са стандард-
ним радним односом. Тако се, у смислу одредаба Директиве 1999/70/ЕЗ, 
запосленим који ради на одређено време сматра лице које је закључило 
уговор о раду чије трајање одређују „објективни услови, као што је на-
ступање одређеног датума, извршење одређеног задатка или наступање 
неког посебног догађаја“.42 Правни положај овог лица уређује се у од-
носу на радника који је у истом предузећу или установи закључио уго-
вор о раду у коме није утврђено време на које се уговор закључује, и 
који обавља исти или сличан посао (тзв. упоредиви радник).

Забрана дискриминације једно је од основних начела уређивања 
правног положаја лица која обављају ову врсту рада. У том смислу, Ди-
ректива предвиђа да се „у погледу услова рада, према радницима на од-
ређено време не поступа неповољније него према упоредивим радни-
цима на неодређено време, само због тога што имају уговор или однос 
на одређено време, изузев ако постоје објективни разлози за другачије 
поступање“.43

Тако одређена садржина забране дискриминације подразумева да 
запослени који су закључили уговор о раду на одређено време, за време 
трајања овог уговора, имају иста права као и запослени са стандардним 
уговором о раду. С тим у вези, могуће је поставити питање значења овог 
начела у случају да се уговор о раду на одређено време закључује ради 
замене запосленог који је привремено одсутан са рада, што није редак 
случај у пракси. Могуће је, наиме, запитати се да ли примена начела јед-
накости, у случају да се уговор о раду на одређено време заснива ради 
замене запосленог који ради на неодређено време, заправо, значи да за-
послени који је „замена“ и одсутни радник морају имати иста права из 
радног односа. Чини се да је на ово питање најлакше одговорити ако га 
размотримо на примеру неког конкретног права, примера ради права 
на зараду. Неспорно је да примена начела забране дискриминације под-
41 J. Kenner, op. cit., стр. 286.
42 Клаузула 3 Европског споразума о раду на одређено време. Из подручја примене 

овог споразума могу бити искључени уговори о стручном оспособљавању и угово-
ри о приправничком раду.

43 Клаузула 4 став 1 Европског споразума о раду на одређено време.
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разумева да запослени који ради на одређено време има право на исту 
зараду као и запослени који обавља исти посао за истог послодавца, 
само на неодређено време. Али, начело забране дискриминације не под-
разумева да запослени који ради на одређено време мора, у сваком слу-
чају, остваривати зараду у истој висини као и запослени који је одсутан. 
Стога је могуће замислити да ће нови радник остваривати и нижу (али 
и вишу) зараду од зараде коју би остваривао одсутни радник, и поред 
тога што је реч о противпрестацији за обављање истог посла за истог 
послодавца. Ово стога што између ова два радника нпр. може постојати 
разлика у периоду минулог рада или у степену стручне спреме, што ће 
се, даље, одразити на висину зараде.44

Као што је то био случај код рада са непуним радним временом, 
и уређивање рада на одређено време отвара питање могућности да се у 
пракси обезбеди адекватна и потпуна заштита запослених са атипич-
ним уговором о раду (фактичка једнакост). Ово питање се, између ос-
талог, поставља и у погледу једног од основних права радника, права на 
безбедне и здраве услове рада, будући да су у појединим привредним 
гранама, пре свега због специфичних начина укључивања нових рад-
ника у процес рада, запослени који раде на одређено време изложенији 
ризику незгоде на раду или ризику професионалног обољења од дру-
гих радника.45 Отуда је на нивоу ЕУ посебним прописом, Директивом 
91/383/ЕЗ, уређено питање спречавања додатних ризика који угрожавају 
безбедност и здравље запослених на одређено време, чиме је допуњена 
Оквирна директива о безбедности и здрављу на раду (89/391/ЕЗ), на-
рочито у делу који се односи на медицински надзор, информисање и 
обуку запослених.

Са друге стране, ваља имати у виду да у неким случајевима могу 
постојати оправдани разлози за другачије поступање према запосле-
нима који раде на одређено време. То потврђују и комунитарноправни 
прописи када допуштају примену начела pro rata temporis тамо где је то 
„прикладно“. Запослени који раде на одређено време суочавају се, међу-
тим, и са једним посебним ризиком. Реч је о тешкоћи да се испуне усло-
ви који се тичу одређене дужине радног стажа, будући да радни однос 
ових радника, у начелу, траје кратко (по правилу, највише једну до три 
године), што их лишава одређених права и погодности које се остварују 
зависно од дужине радног стажа и тзв. старешинства (нпр. увећана за-
рада, додатни дани плаћеног годишњег одмора, приоритет у решавању 

44 Уп. са: J. Pélissier, A. Supiot, A. Jeammaud, op. cit., стр. 379, фуснота 2. 
45 Roger Blanpain, European Labour Law, 8th edition, Kluwer Law International, Th e 

Hague/London/New York, 2002, стр. 302.
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стамбеног питања и др.).46 Осим тога, ваља имати у виду да је у случају 
рада на одређено време запослени суочен са додатним отежавајућим 
околностима због непризнавања релевантних периода претходног рада 
и са њима повезаним чињеницама које се неретко не узимају у обзир 
приликом одлучивања о правима из радног односа.47 Ово стога што су 
послодавци склони да претпоставе да способности које запослени стиче 
радом на основу уговора о раду (на одређено време), који се закључују 
после дужих пауза, не могу бите исте као способности које запослени 
стиче када ради у континуитету на основу уговора о раду на неодређено 
време. У том смислу, Директива 1999/70/ЕЗ утврђује правило да су усло-
ви за стицање појединих права по основу рада који се тичу дужине рад-
ног стажа – исти за запослене који раде на одређено време и запослене 
који раде на неодређене време, осим ако постоје објективни разлози за 
различито поступање. Према судској пракси Европског суда правде, ово 
правило треба тумачити на начин да обухвата и зараде и пензије, за-
висно од радног односа.48 Коначно, ваља уочити и то да, поред забране 
дискриминације, унапређењу услова рада запослених на одређено време 
доприносе и норме које гарантују право ове категорије запослених на 
(додатно) информисање и обуку.49 Реч је о нормама којима се утврђује 
обавеза послодавца да обавештава запослене са уговором о раду на од-
ређено време о слободним радним местима у предузећу и да им олакша-
ва приступ програмима стручне обуке и усавршавања.

2. (Не)допупштеност узастопног закључивања уговора о раду 
на одређено време

46 Jean Pelissier, „Travail à durée limitée et droits des salariés“, Droit social, бр. 1/1983, стр. 
19.

47 Jill Murray, „European developments. Normalising temporary work – The proposed di-
rective on fi xed-term work“, Industrial Law Journal, бр. 3/1999, 274–275. Нав. према J. 
Kennner, op. cit., стр. 287.

48 Суд је заузео став да предметно правило обухвата и зараде упркос томе што Уго-
вор о ЕЗ искључује комунитарну надлежност у области зарада. Такав став полази 
од поставке да се изузимање зараде из подручја примене члана 137 Оснивачког 
уговора односи на надлежност ЕУ да уређује питање минималне зараде и друге 
аспекте овог института. Са друге стране, не треба заборавити да комунитарно пра-
во посредно, ипак, утиче на уређивање зарада, као што је то случај са нормама о 
једнаком награђивању мушкараца и жена за исти рад (члан 141 Уговора о ЕЗ; Ди-
ректива Савета 75/117/EEЗ), нормама о забрани дискриминације радника из дру-
гих држава чланица ЕУ у погледу запошљавања, награђивања и других услова рада 
(члан 39 Уговора о ЕЗ) или нормама о организацији радног времена (директиве 
93/104/EЗ, 2000/34/EЗ и 2003/88/EЗ). P. Rodière, op. cit., стр. 55–56.

49 Клаузула 6 Европског споразума о раду на одређено време. 
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Један од основних циљева комунитарноправних правила о раду 
на одређено време представља спречавање злоупотреба уговора о раду 
на одређено време. Тај циљ односи се на случајеве поновног закључи-
вања уговора о раду између истих уговорних страна, не и на закључи-
вање овог уговора ab initio. Ово стога што радни однос на одређено вре-
ме, због тога што аутоматски престаје истеком рока на који је заснован, 
омогућава послодавцу да на релативно комфоран начин избегне при-
мену законских норми о заштити за случај отказа. То, даље, значи да 
послодавац „орочавањем“ уговора о раду може да учини нестабилним 
посао код којег, иначе, постоји трајна или, макар, дуготрајна, потреба за 
радом запосленог.50 Комунитарноправни прописи то настоје да спрече 
на три начина: 1) допуштањем да уговор о раду на одређено време буде 
поново закључен само ако за то постоје објективни разлози; 2) одређи-
вањем максималног трајања сукцесивних уговора о раду на одређено 
време; 3) ограничавањем броја случајева у којима је допуштено поновно 
закључивање уговора о раду на одређено време.51

Државе чланице ЕУ имају обавезу да примене ове мере само ако у 
домаћим правним системима не постоје одговарајући инструменти који 
спречавају злоупотребу ових нестандардних уговора о раду. Европски 
социјални партнери, међутим, не прецизирају шта се, у смислу одре-
даба Споразума, сматра злоупотребом рада на одређено време, иако је 
неспорно да је правни положај запослених који раде на овај начин, по 
правилу, врло осетљив. Са друге стране, свака држава чланица ЕУ има 
обавезу да, након консултација са социјалним партнерима, уведе једну 
или више наведених мера. Државама је, при том, признато право да од-
реде шта ће се сматрати узастопним закључењем уговора о раду на од-
ређено време, као и да прецизирају ситуације у којима постоји необори-
ва претпоставка о постојању стандардног уговора о раду. У литератури 
се, с правом, оцењује да је такво решење крајње флексибилно, посебно 
када је реч о могућности држава чланица ЕУ да уведу само једну од три 
наведене мере.52 Тако би, нпр. у држави која би се одлучила да приме-

50 За драгоцену дискусију о допуштености узастопног закључивања уговора о раду на 
одређено време вид.: Jean Savatier, „La requalifi cation des contracts à durée déterminée 
irréguliers“, Droit social, бр. 5/1987, стр. 407–413; Antoine Lyon-Caen, „Le recours au 
travail à durée limitée“, Droit social, бр. 1/1983, стр. 5–16.

51 Клаузула 5 Европског споразума о раду на одређено време.
52 Међу ауторима изостаје сагласност о допупштености ових мера у случају да је за-

послени старије лице. Спорно је, наиме, то да ли се одређене године живота могу 
сматрати „објективним разлогом“ да се уговор о раду закључи на одређено време. 
Тако је у Немачкој, где је правна доктрина по овом питању такође подељена, по-
зитивно законодавство решило предметни спор на начин да се ограничења која 
предвиђа Европски споразум о раду на одређено време не примењују у случају да 
уговор о раду закључује лице које има најмање 58 година живота. Одговарајуће 
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ни само другу меру, тј. да ограничи укупну дужину трајања сукцесивно 
закључених уговора о рада – било допуштено да исти субјекти закључују 
уговоре о раду на одређено време, један за другим, за много година, тј. без 
обзира на број нових уговора и независно од тога да ли постоје објективни 
разлози за такво поступање!53 Овај пример, сам по себи, довољно говори 
да спречавање злоупотреба уговора о раду на одређено време готово ис-
кључиво зависи од приступа за који се одлучи свака држава, уз евентуалне 
варијације у погледу малих и средњих предузећа и специфичних области 
којима је својствено ангажовање лица на одређено време. О томе Марејева 
(Jill Murray) резимира овако: „клаузула 5 (Европског споразума о раду на 
одређено време – Љ. К.) представља тек нешто више од платформе за на-
ционално преговарање око широко одређених појмова.“54

Директива не предвиђа санкције за случај повреде мера против 
злоупотребе уговора о раду на одређено време. То је, међутим, не ква-
лификује као lex imperfecta, будући да њене одредбе могу бити проту-
мачене на начин да се уговор о раду на одређено време који је поново 
закључен, а да за то није постојао оправдани разлог – конвертује у уго-
вор о раду на неодређено време. Такав закључак могуће је извести на 
основу одредаба Директиве које утврђују обавезу држава чланица ЕУ 
и социјалних партнера да утврде услове у којима постоји необорива 
претпоставка о постојању стандардног уговора о раду.55

Остаје још да покушамо да препознамо разлоге за тако гипко 
уређивање правног оквира за спречавање злоупотреба уговора о раду 
на одређено време. Чини се да главни разлог за такав приступ треба 
тражити у значајним разликама које постоје од једне до друге државе 
чланице ЕУ у погледу уређивања радног односа на одређено време, по-
себно када је реч о (максималном) трајању уговора о раду на одређено 
време и могућности његовог поновног закључивања између истих субје-
ката. То је и разлог што је примена Директиве 1999/70/ЕЗ, у суштини, у 
великој мери ограничена на елиминисање дискриминације лица која су 
закључила уговор о раду на одређено време.

законско решење инспирисано је комунитарноправним прописима о забрани дис-
криминације – конкретно, одредбама Директиве 2000/78/ЕЗ које забрањују непос-
редну и посредну дискриминацију на основу старости у погледу занимања и за-
послења. У том смислу се године живота запосленог, као такве, не могу сматрати 
објективним разлогом за ограничавање трајања радног односа, нити објективним 
разлогом због кога би била допуштена дискриминација на основу старости. Вид.: 
Marlene Schmidt, „News of atypical work in Germany: Recent developments as to fi xed-
term contracts, temporary and part-time work“, German Law Journal, бр. 7/2002. 

53 Кенерова хипотеза (J. Kennner, op. cit., стр. 289).
54 Jill Murray, „Normalising Temporary Work“, Industrial Law Journal, бр. 3/1999, 275. 

Нав. према: J. Kennner, op. cit., стр. 289.
55 B. Teyssié, op. cit., стр. 178–179. 
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IV Рад на даљину

Поред дужине радног времена и трајања уговора о раду, атипич-
ност радног односа може бити испољена и у погледу субординације као 
битног елемента радног односа. Како се у стандардном радном односу 
овај елемент испољава кроз управљачко, нормативно и дисциплинско 
овлашћење послодавца, атипичним обликом радног односа може се 
сматрати и правни однос у коме послодавац не располаже овим овла-
шћењима у пуном обиму. Пример таквог одступања представља рад на 
даљину (енгл. telework, remote work, distance work; фр. télétravail, travail 
à distance), атипични облик радног односа на чији су настанак утицале 
технолошке иновације.

Продор нових технологија на радном месту донео је, наиме, нова 
средства за рад и низ послова који се могу обављати и код куће. У том 
смислу најзначајнији novum у области организације рада представља 
рад који запослени обавља ван просторија послодавца, а да је, при том, 
путем информатичких и телекомуникационих средстава повезан са пос-
лодавцем. Интерес за рад на даљину, када је о послодавцима реч почива 
на могућности да се снизе трошкови рада и модернизује радни процес, 
док запослени добијају прилику да боље ускладе приватне и пословне 
обавезе и остваре виши степен аутономије у извршавању радних зада-
така.56

Будући да подразумева измештање рада из просторија послодав-
ца, рад на даљину значајно снижава трошкове рада. Са друге стране, не 
треба заборавити да су послодавци широм Европе дуго година неоправ-
дано квалификовали рад на даљину као рад ван радног односа, не би ли 
избегли плаћање доприноса за социјално осигурање и друге трошкове. 
Да је таква квалификација неоправдана (заправо, нетачна) говори чиње-
ница да ангажовање лица за рад на даљину не лишава послодавца њего-
вих овлашћења, упркос томе што је нарушено традиционално „јединство 
простора, времена и рада“. Уместо, тога, нека послодавчева овлашћења у 
случају рада на даљину добијају другачији садржај и облик испољавања, 
али не ишчезавају. Ту, превасходно, мислимо на управљачка овлашћења, 
посебно на контролу рада запослених, која код стандардног радног од-
носа претпоставља „‘видљивост’ и ‘присуство’ радника“, тј. могућност 

56 Било би, међутим, неопрезно пребрзо извести закључак о користима рада на 
даљину, посебно када је реч о могућим интересима запослених да раде на овај на-
чин. Иако је неспорно да им овај облик рада омогућава бољу организацију и иско-
ришћавање времена (будући да не морају да путују на посао, да могу да проводе 
више времена са члановима породице или да им, барем, буду лакше доступни и 
др.), запослени који раде на даљину могу бити суочени са проблемом прекомерног 
прожимања сфере професионалног и приватног живота, посебно у случају употре-
бе нових технологија за надзор над радом запослених.
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послодавца да надзире рад запосленог и могућност запосленог да делује 
са својим колегама.57 Иако битно измењено, ово овлашћење постоји и у 
случају рада на даљину, потврђујући да и код овог облика рада постоји 
однос субординације, а, тиме, и радни однос. Многи аутори, при том, 
оцењују да је овде реч о новој концепцији субординације, али тиме не 
доводе у питање квалификацију радног односа. Отуда се, независно од 
ограничења послодавчевих управљачких овлашћења, радно право (од-
носно, радно /и социјално/ законодавство) има примењивати и на лица 
са овим атипичним радним односом.

Противљење послодаваца да рад на даљину буде уређен као посе-
бан облик радног односа обележило је и процес стварања одговарајућих 
комунитарноправних норми. Упркос томе, 2002. године закључен је Ев-
ропски споразум о раду на даљину58, који уређује најзначајније аспекте 
овог атипичног радног односа: а) добровољни карактер рада на даљи-
ну; б) услове рада; в) заштиту података; г) поштовање приватности;
д) обезбеђивање и одржавање средстава за рад; ђ) безбедност и здравље 
на раду; е) организацију рада; ж) обуку; з) колективна права запослених 
који раде на даљину.

1. Комунитарноправни појам рада на даљину

Европски социјални партнери дефинисали су рад на даљину као 
„облик организације и/или извршавања рада који укључује употребу ин-
форматичких технологија, у оквиру радног односа, у којем се рад – који 
би једнако могао бити обављан и у просторијама послодавца – редов-
но обавља изван његових просторија“.59 Наведена дефиниција почива 
на три обавезна елемента радног односа који се заснива за обављање 
послова на даљину: а) употреба информатичке и комуникационе тех-
нологије за извршавање престације рада; б) обављање престације рада 
ван просторија послодавца; в) редовност извршавања престације рада 
на такав начин (тј. изван просторија послодавца и уз употребу инфор-
матичке и комуникационе технологије).

57 Alan Felstead, Nick Jewson, Sally Walters, „Managerial control of employees working at 
home“, British Journal of Industrial Relations, бр. 2/2003, стр. 241–264. Нав. према: Mat-
thieu de Nanteuil Miribel, Laurent Taskin, „Politics facing the market: Regulating labour 
fl exybility in a society of individuals“, in: Reconciling labour fl exibility with social cohesion 
– Ideas for political action..., стр. 184. 

58 Framework agreement on telework concluded by ETUC, UNICE/UEAPME and CEEP оf 
16 July 2002.

59 Ibid., тачка 2 став 1.
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Наведени услови морају бити кумулативно испуњени, будући да 
ниједан од њих, сам по себи, није довољан да успостави облик рада који 
се сматра радом на даљину, у смислу комунитарноправних прописа. 
Први елемент рада на даљину се, тако, испољава кроз употребу технич-
ких средстава за рад и комуникацију са послодавцем. Овај елемент може 
задобити различите облике, од којих је најчешћи употреба компјутера у 
раду, уз обавезу запосленог да резултате рада учини доступним посло-
давцу електронским путем, или телефонским путем или факсом. У том 
смислу, употреба нових технологија представља специфичност рада на 
даљину, али више на начин да различите технологије одређују специ-
фичне врсте рада на даљину, него што могу да дефинишу сам појам рада 
на даљину. Отуда је и дефиниција рада на даљину, за коју су се одлучили 
европски социјални партнери довољно широка да може да обухвати чи-
тав спектар постојећих и будућих средстава за рад која настају у сфери 
нових технологија, тим пре што је реч о области која се непрестано и 
брзо развија.

У комунитарноправној дефиницији рада на даљину, место 
обављања рада на даљину проширено је са рада код куће на све слу-
чајеве рада ван просторија послодавца.60 Тиме су из подручја примене 
Европског споразума искључена сва лица која обављају послове за пос-
лодавца на стандардном радном месту.

Трећи елемент појма „рад на даљину“ такође се тиче начина из-
вршавања престације рада, прецизније, редовног карактера рада на 
даљину, а испољава се кроз захтев да запослени редовно и уобичајено 
ради ван просторија послодавца, користећи нове технологије. Редован 
карактер рада на даљину, не треба, међутим, разумети на начин да се 
престација рада обавља искључиво ван просторија послодавца. Уместо 
тога, постоји могућност да запослени понекад обавља поједине послове 
за послодавца и у предузећу или другим послодавчевим просторијама.

Будући да се редовно обавља ван просторија послодавца – дакле, 
без непосредног физичког присуства послодавца или другог лица овла-
шћеног да контролише рад запосленог – овај атипични радни однос ос-
тавља запосленима већу слободу у избору начина рада и организацији 
радног времена. У том смислу, могуће је констатовати да рад на даљи-
ну, у начелу, обезбеђује запосленима већу аутономију у раду него што 

60 Појам „рад на даљину“ обухвата више различитих ситуација, од рада код куће до 
обављања послова чија је природа таква да запослени редовно путује, остајући у 
сталном контакту са послодавцем путем информатичких и комуникационих тех-
нологија. За преглед свих правнорелеватних облика рада на даљину вид.: Vittorio 
di Martino, Linda Wirth, „Telework: A new way of working and living“, International 
Labour Review, бр. 5/1999, стр. 530 и даље.
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је то случај код рада са стандардним уговором о раду. Са друге стра-
не, негативну страну рада на даљину, несумљиво, представља ризик да 
запослени који раде на даљину имају неповољније услове рада и мања 
права од запослених који раде у просторијама послодавца. Отуда је у 
праву ЕУ начело једнакости утврђено као темељно начело уређивања 
правног положаја ове категорије запослених. Његова примена, при том, 
подразумева да запослени који раде на даљину имају иста законом и 
колективним уговором предвиђена права као и запослени који раде у 
просторијама послодавца.61 Истовремено, Споразум предвиђа да „због 
уважавања специфичности рада на даљину“, може бити неопходно и за-
кључивање допунских колективних и/или појединачних уговора, који 
би уређивали поједина питања овог атипичног облика радног односа.

Поменута специфичност рада на даљину подразумева и потребу 
за посебном заштитом запослених. Овај захтев тиче се већег броја пи-
тања, од којих је посебно деликатно питање заштите права на прива-
тан живот. Ово стога што је раду на даљину својствена конфузија сфере 
професионалног и сфере приватног живота запосленог, коју сликовито 
описује Реј (Jean-Emmanuel Ray): „рудар неизбежно мора да се врати у 
рудник, док металски радник не може да понесе високу пећ кући да би 
завршио рад који је току. Али, интелектуални рад одувек допушта ос-
тварење једног давног сна, сна који се, уз помоћ нових информатичких 
и комуникационих технологија, у трену претвара у кошмар: свеприсут-
ност (ubiquité).“62 Стога је и обезбеђивање заштите права на приватан 
живот запослених који раде на даљину посебно осетљив задатак, пре 
свега због употребе информатичке и других модерних технологија за 
надзор над радом запослених. Европски споразум ово питање решава 
тако што ограничава технички и информатички надзор над радом за-
послених само на случајеве у којима је он сразмеран циљу одређеног 
посла и реализован у складу са техничким правилима из Директиве 
90/270/ЕЗ.63

V Закључна разматрања

Примена стандардног уговора о раду руковођена је тројаким 
циљем: а) заштитом запослених од економских и социјалних ризика;
б) смањивањем социјалних неједнакости; в) повећањем економске ефи-

61 Тачка 4 Оквирног споразума о раду на даљину.
62 Jean-Emmanuel Ray, „De la sub/ordination à la sub/organisation“, Droit social, бр. 

1/2002, стр. 6.
63 Тачка 6 став 2 Оквирног споразума о раду на даљину.
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касности.64 Симултано остваривање ових циљева омогућава да буду 
задовољени интереси запослених, послодаваца и друштва као целине. 
Отуда су ови циљеви актуелни и данас, само што их допуњују нови за-
даци, пре свих флексибилнија организација рада. Та тенденција испоље-
на је и на нивоу ЕУ, и то, кроз захтев за успостављањем и очувањем рав-
нотеже између захтева флексибилности (организације рада) и захтева 
сигурности (зараде и запослења). Балансирајући између ова два захтева, 
оквирни европски колективни споразуми о атипичним радним односи-
ма и одговарајуће директиве успостављају правни оквир који охрабрује 
запослене на закључивање неких нестандардних уговора о раду (уговор 
о раду са непуним радним временом и уговор о раду на даљину) и до-
приносе унапређењу квалитета услова рада ових лица.

Основни услов за остваривање наведених циљева представља за-
хтев да се запосленима са атипичним радним односом обезбеди једна-
ка (или, барем, сразмерна) заштита као и запосленима са стандардним 
радним односом. Тај захтев изражава начело забране дискриминације, 
и налази се у фокусу комунитарноправних норми о радном односу са 
непуним радним временом, радном односу на одређено време и раду на 
даљину. Чини се, међутим, да примена овог начела није довољна за пот-
пуну заштиту запослених са атипичним уговором о раду. Ово стога што 
постоје неки аспекти радног односа у којима се они, у поређењу са за-
посленима са пуним радним временом, сусрећу са проблемима који су 
битно различити и специфични (нпр. ограничене могућности за струч-
но усавршавање и напредовање у каријери, проблем прековременог рада 
запослених који раде са непуним радним временом или немогућност за-
послених са уговором о раду на одређено време да остваре права која 
се стичу зависно од дужине радног стажа код истог послодавца /тзв. 
старешинство/). Ти проблеми искрсавају и поред начелне једнакости 
запослених са стандардним и атипичним радним односом, сведочећи 
да је другој категорији запослених неретко потребна и посебна зашти-
та.65 На нивоу ЕУ, та потреба је непосредно идентификована и решена 
у погледу неких права и услова рада, као што је то, примера ради, случај 
са заштитом права на приватан живот запослених који раде на даљи-
ну, док се као пример посебне заштите запослених са уговором о раду 
на одређено време могу навести специјална заштита права на безбедне 
и здраве услове рада и (додуше флексибилне) мере за спречавање зло-
употребе узастопног закључивања овог атипичног уговора о раду. Чини 
се, међутим, да то није довољно за потпуну заштиту запослених са ати-
пичним радним односом. Отуда би, поред уклањања препрека за дослед-

64 Gerhard Bosch, „Towards a New Standard Employment Relationship in Western Europe“, 
British Journal of Industrial Relations, бр. 4/2004, стр. 632.

65 ILO, Part-time work..., op. cit., стр. 50.
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ну примену начела (формалне и фактичке) једнакости, наредни корак у 
уређивању атипичних облика радног односа морало представљати даље 
ограничавање послодавчевих овлашћења, тј. стварање услова за ефикас-
но остваривање права сваког запосленог на правичне услове рада. То, 
коначно, значи да атипични облици радног односа морају бити уређени 
на начин да се запосленима обезбеђују сва права из радног односа, али 
и нека посебна права која уважавају специфичност њиховог радноправ-
ног положаја. Чини се да овај задатак не претпоставља стварање нових 
комунитарноправних норми о атипичним радним односима. Ово стога 
што између система радних односа држава чланица ЕУ постоје значај-
не разлике, због којих су одговарајући позитивноправни прописи ЕУ 
ограничени на делимично, прецизније минимално, усклађивање права. 
Отуда су европским колективним споразумима и директивама Савета 
утврђена (само) општа начела и минимални захтеви који се односе на 
атипичне облике радног односа, док је државама чланицама ЕУ пре-
пуштено да пронађу и понуде могуће одговоре на специфичне проблеме 
заштите запослених са атипичним уговорима о раду.

Ljubinka KOVAČEVIĆ, LL.M.
Junior Faculty Member at the Faculty of Law, University of Belgrade

PRINCIPLES OF PROTECTION OF WORKERS WITH 
ATYPICAL EMPLOYMENT RELATIONSHIPЅ IN THE 

EU LABOUR LAW

Summary

Th ree atypical forms of employment relationship have been regulated 
at the EU level: part-time work, fi xed-term work and telework. Recognizing 
the diversity of situations in the EU Member States, appropriate European 
framework agreements and Council directives set out the general principles 
relating to atypical forms of employment relationship. Th eir purpose is to remove 
discrimination against part-time workers, fi xed-term workers and teleworkers, 
and to improve quality of their work. Th is paper seeks to examine protection of 
these categories of employees and to analyze ratio legis, goals and instruments 
for regulation of atypical forms of employment relationships at the EU level. Th e 
author shows that unequal treatment for workers with atypical employment 
relationships can arise in many ways (e.g. vocational training opportunities and 
career opportunities of atypical workers, payment of overtime hours of part-
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time workers, abuse of successive fi xed-term employment contracts, and privacy 
of teleworkers). Because of that there are aspects of employment relationship 
where atypical employees, beside the principle of equality, meet with problems 
which are quite diff erent to compare with employees with standard (open-ended 
and full-time) employment relationships. In all these areas, there is a need for 
strong commitment to alter the terms upon which atypical work is undertaken. 
It seems that the next step in regulation of atypical forms of employment 
relationship should be: a) elimination of obstacles which may limit consistent 
use of principle of non-discrimination; b) special protection of employees 
with atypical employment relationships; c) further limitation of employer’s 
(administrative and disciplinary) prerogatives (i.e. making conditions for the 
eff ective exercise of the right of all workers to just conditions of work).

Key words: part-time work, fi xed-term work, telework, non-discrimina-
tion, EU.
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Драгољуб СИМОНОВИЋ
адвокат у Београду

РЕГУЛАТИВА МОБИНГА –
ИМПЕРАТИВ ДАНАШЊИЦЕ

Резиме

Право на рад и достојанство рада нарушени су мобингом, штет-
ном појавом која у многим земљама достиже забрињавајуће размере. Не-
гативне последице мобинга трпе појединци – радници и послодавци, али 
и друштво у целини.

Акти Међународне организације рада и европског (комунитарног 
и некомунитарног) права само фрагментарно дотичу проблематику 
мобинга. Нема целовитих прописа о овом савременом феномену који све 
више заокупља психологе, психијатре, правнике, дефектологе и друге 
стручњаке. Иста је ситуација у упоредном праву. Још увек су малоброј-
не државе које су донеле посебне законске прописе о мобингу. Доношење 
таквих прописа је императив савременог доба. Ово се нарочито односи 
на Србију, у којој је мобинг попримио широке размере.

Кључне речи: мобинг, дискриминација, злостављање, регулатива.

I Увод

На самом почетку Универзалне декларације о правима човека за-
писано је да се сви људи рађају једнаки у правима и достојанству. Тиме 
су основна права човека и његово достојанство стављени у исту раван. 
Достојанство је неодвојиви део човека као социјалног бића.
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Право на рад, зајамчено међународним конвенцијама и нацио-
налним уставима, треба схватити као право на достојанствен рад. Рад је 
процес који се мора одвијати уз пуно уважавање личности радника.

Антипод таквог рада је принудни (ропски) рад који би данас тре-
бао да представља историјску категорију, примерену експлоататорским 
друштвеним односима и ниском ступњу радничке свести. Нажалост, 
елементи ропског рада, са раширеном појавом неотрговине људима, 
присутни су и на почетку 21. века.

Достојанство на раду данас доживљава стрмоглави пад упра-
во на појавама савремених облика ропског рада, укључујући трговину 
људима, дискриминације на раду, психичког злостављања – мобинга, 
сексуалног узнемиравања и повреде права приватности на раду.11 На 
девијацијама права на рад и достојанства на раду налазимо корен мо-
бинга, феномена који руши елементе уставног, законског и моралног ок-
вира права на рад.

Имајући у виду да је мобинг данас широко распрострањена поја-
ва (говори се о епидемији мобинга), чије се последице одражавају на 
социјално окружење, радну средину и на појединца, њега је важно пре-
познати. Мобинг се може спречити само заједничким деловањем.2

Овај чланак има за циљ наставак скретања пажње на мобинг у на-
шој још увек оскудној правној литератури о овој „напасти“ данашњице. 
Такође, овим чланком аутор жели да се придружи напорима који воде 
целовитој регулативи мобинга у Србији.

II Појам мобинга

Најкраће изражено, мобинг3 представља психичко злостављање 
појединца (радника). Иако је правна литература о мобингу, упоредна 
и домаћа, оскудна, већ се појавило мноштво дефиниција мобинга. Ро-
доначелном се сматра дефиниција немачког психолога Хајнца Лејмана 
(Heinz Leymann) на коју се остале, у мањој или већој мери, угледају.

Уместо језички компликоване Лејманове дефиниције, аутор жели 
да укаже на једну од ретких легислативних дефиниција мобинга и на 
две кратке из наше доктрине, сматрајући их довољним за илустрацију 
и сагледавање основних обележја мобинга. Мобинг је психичко малтре-

1 Бранко Лубарда, „Социјална правда и достојанство на раду“, Радно и социјално 
право, бр. 1/2008, стр. 9.

2 Рајко Косановић, Мобинг – психички терор на раду, Радничка штампа, Београд, 
2008, стр. 8.

3 Термин mobbing користи се у Шведској, Немачкој, Италији и др., а афирмише се у 
Србији. У земљама енглеског говорног подручја користи се термин bullying. 
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тирање које се понавља путем акција, чији је циљ или последица де-
градација радникових радних услова, које могу проузроковати напад и 
нанети штету људским правима и људском достојанству, нанети штету 
физичком и менталном здрављу и компромитовати професионалну бу-
дућност жртве.4 Мобинг је облик усмерене производње стреса, облик 
агресивне емоционалне злоупотребе жртве која је, на тај начин, изложе-
на разарању окружења.5

Мобинг је проблем савременог друштва, нова категорија у облас-
ти кршења људских права. Он се слободно може назвати болешћу циви-
лизације, коју је она сама створила. Као патолошко понашање, мобинг 
укључује неуважавање туђе личности и примену метода дискримина-
ције.6

Мобинг је злостављање на раду са циљем да се запослени изолује 
или наведе да напусти посао.7 Ово је пример кратке дефиниције мо-
бинга, вођене принципом in medias res, које из комплексног бића мобин-
га издвајају неко појединачно својство.

III Обележја мобинга

Презентоване дефиниције садрже довољно одредница из којих 
се могу извући основна обележја мобинга. Мобинг је систематско (а 
не појединачно и спорадично) психичко злостављање (шиканирање, 
малтретирање) појединаца на раду који изазива вишеструке и дубоке 
негативне последице. Као такав, мобинг треба разликовати од ситних 
сплеткарења и уобичајених трачева, с обзиром да он представља праву 
агресију на радника, која се одваја испланирано и у етапама.8

У складу са овим обележјима, мобинг се појављује учестало и у 
значајнијем трајању. У складу са та два фактора, сматра се да мобинг 
представља психичко злостављање мобираног лица најмање једном сед-
мично и у периоду од најмање шест месеци.9 Наравно, ово нису акси-

4 Дефиниција мобинга из француског Закона о социјалној модернизацији. И према 
оцени француског законодавца, људска права и људско достојанство су у нераски-
дивој вези.

5 Весна Балтазаревић, Мобинг: комуникација на четири ноге, Мали Немо, Панчево, 
2007, стр. 16.

6 Ibidem.
7 Сенад Јашаревић, дискусија на тематској расправи „Како се борити против мо-

бинга“, одржаној у Београду 21. марта 2008, у организацији Савеза самосталних 
синдиката Београда.

8 В. Балтазаревић, нав. дело, стр. 16.
9 Ibidem.
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оми, те се у погледу трајања и учесталости мобинга изражавају разли-
чити ставови.

Неки научници сматрају да је за постојање мобинга потребан пе-
риод дужи од шест месеци и да такво понашање мобера (злостављача) 
треба да траје најмање годину дана. Други сматрају да је битнија учес-
талост радњи којима се дефинише мобинг, без обзира на период у коме 
се те радње врше.10

У улози мобера јавља се један или више појединаца. То је најчешће 
руководилац (шеф), али мобинг могу вршити и остали радници који су 
хијерархијски равноправни са жртвом мобинга. Тако се мобинг јавља 
као последица субординације (надређеност) шефа, али и координације 
(међусобни односи радника).

Злостављачи мобингом покривају своју нестручност, као и немоћ 
у сфери приватног (брачног, породичног) живота. Одрасли без љубави, 
изложени малтретирању и подсмеху, мобери се према том моделу по-
нашају према другима, нарочито према потчињеним радницима. Своју 
инфериорност злостављачи сакривају и „лече“ прогањањем других 
људи, понашају се деструктивно и непријатељски, стално манипулишу 
и делују на штету других.11

Злостављачи су, по правилу, каријеристи који до руководећих 
положаја најчешће долазе путем ангажовања у политичким странкама. 
Према себи надређенима они су покорни и понашају се полтронски. 
Кад се докопају било какве власти, мобери се преобраћају у сасвим дру-
ге личности које не уважавају туђе мишљење и понашају се као апсолу-
тисти.12

С друге стране, жртве мобинга су лица која су „гурнута у пози-
цију у којој су беспомоћни и нису у могућности да се одбране“ (из де-
финиције Х. Лејмана). Судећи по овој реченици из дефиниције мобинга 
Хајнца Лејмана, могло би се закључити да су жртве мобинга само рад-
ници на нижеразредним радним местима („ситни“ представници рад-
ничке популације). Међутим, у стварности није тако. Као жртве мобин-
га јављају се и високи интелектуалци, осведочени стручњаци. Они су на 
мети нестручних, искомплексираних и фрустрираних мобера.

На овај начин спутава се креативност таквих стручних лица и 
они се доводе у стање самовољног напуштања предузећа, при чему реч 
„самовољно“ они не доживљавају у правом значењу. Они, заправо, на-

10 Дијана Стојковић, Милеса Ћировић, „Психолошки притисци на лица у радном од-
носу или припадника одређене друштвене групе“, Правни живот, бр. 12/2007, стр. 
874.

11 В. Балтазаревић, нав. дело, стр. 63.
12 Р. Косановић, нав. дело, стр. 28.
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пуштају послодавца под притиском мобера, како би се ослободили не-
подношљивог радног окружења.

Као социолошки проблем, мобинг се третира из угла друштве-
них, тј. међусобних односа унутар којих се јавља и спроводи, на нивоу 
друштва (макро план) или предузећа (микро план), уз евидентну пос-
ледицу осећања отуђености мобираног лица од других особа, отежаног 
социјалног прилагођавања и са осећањем недостатка друштвене перс-
пективе.13

Као здравствени проблем, мобинг се третира као узрочник мно-
гих психофизичких поремећаја у виду: раздражљивости, са честим ис-
падима ћутње или панике; отежане концентрације; депресивног рас-
положења; стреса; срчаних проблема; кожних промена; сексуалних 
поремећаја итд.14

Као социјално-економски проблем, питање мобинга се тиче не 
само интереса запослених, већ представља изазов за послодавце и за 
државу. Јер, последице мобинга могу непосредно или посредно утицати 
на трошкове пословања послодавца, као и на буџетске трошкове држа-
ве. Посредно, последице мобинга утичу тако што, због лоших међуљудс-
ких односа, слаби мотивација запослених за рад и опада продуктивност 
рада, а тиме се смањују буџетски приходи државе.15

Све ово говори у прилог закључку о великом значају мобинга и 
тежини његових последица, што је потврђено бројним истраживањима 
у разним земљама, а последњих година и у Србији.16 Према подацима 
објављеним у разним европским извештајима, са мобингом су повезана 
33 здравствена симптома. Свакако је забрињавајући податак да је према 
истраживањима објављеним у Шведској 10–15% случајева самоубистава 
у вези са мобингом.17

13 Руди Супек, Социологија, Нолит, Београд, 1983, стр. 183.
14 Предраг Јовановић, „Нормативни оквири мобинга“, Радно и социјално право, бр. 

1/2008, стр. 44.
15 Ibidem.
16 Процењује се да је на нивоу Европске уније око 13 милиона (15%) радника погође-

но мобингом на радном месту (најмање у Португалији – 4%), са тенденцијом раста. 
У САД мобингу је изложено око 25% запослених. Процењује се да је у Србији раз-
личитим облицима мобинга изложено око 45% запослених (према: В. Балтазаре-
вић, нав. дело, стр. 18). 
Према подацима МОР, издаци једног предузећа од 1.000 радника услед мобинга из-
носе 150.000 евра годишње (подаци према: А. Костелић Мартић, Мобинг-психичко 
малтретирање на радном месту, Школска књига, Загреб, 2005, стр. 77).

17 Александар Цветко, Европски правник, бр. 2/2007, стр. 114.
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IV Међународна регулатива

Ако и летимично погледамо досадашња стручна и практична ин-
тересовања за питање мобинга, може се приметити да је то питање прво 
идентификовано као социолошки проблем, затим као здравствени, онда 
као социјални и као економски проблем, да би се на крају појавио као 
правно питање.18

Глобално посматрано, правна регулатива о мобингу није саобраз-
на његовом значају и последицама које изазива за друштво, послодавце 
и појединце. Законодавци разних нивоа још нису адекватно одговорили 
на изазов мобинга, као патолошког феномена данашњице. Ни правни 
писци то нису учинили. Начела усвојена у међународном праву, чија би 
доследна примена могла да сузбије, или бар смањи, узроке мобинга, ве-
зују се за најстарија међународна документа. То је првенствено Повеља 
ОУН из 1945, у чијој се преамбули наглашава достојанство и вредност 
људске личности, равноправност мушкарца и жене итд. Уводном одред-
бом Опште декларације о правима човека,19 између осталог, прокламо-
вано је да се људи рађају слободни и једнаки у достојанству и правима, 
без обзира на расу, пол, веру, језик, политичко и друго уверење. Према 
Међународном пакту о грађанским и политичким правима,20 свако има 
право на слободу, достојанство и личну безбедност. Према Међународ-
ном пакту о економским, социјалним и културним правима,21 радници 
имају право на достојанствене услове рада и безбедност. Међународна 
конвенција о укидању свих облика расне дискриминације22 забрањује 
свако давање првенства, разликовање или ограничавање актима диск-
риминације, са циљем да се угрози остваривање основних слобода, пра-
ва и достојанства човека.

И у праву МОР налазе се одредбе чије би доследно поштовање 
неутралисало дејство мобинга. У Преамбули Устава МОР (1919) наве-
дено је да се једино обезбеђивањем социјалне правде могу неутралиса-
ти штетна дејства услова рада који многим лицима наносе неправду и 
стварају велико незадовољство. У Филаделфијској декларацији (1944), 
којом је новелиран Устав МОР, прокламовано је начело да рад није роба 
и да раднике, осим материјалног благостања, треба да прати духовни 
развој у условима слободе и људског достојанства. У бројним конвен-

18 П. Јовановић, нав. дело, стр. 43.
19 Општа декларација је донета 1948. године, а пошто није конвенција, не подлеже 

ратификацији.
20 Службени лист СФРЈ, бр. 7/71.
21 Службени лист СФРЈ, бр. 7/71.
22 Службени лист СФРЈ, бр. 6/67.
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цијама и препорукама МОР створене су претпоставке за превенцију и 
сузбијање мобинга.23

V Европско право

У нормама европског некомунитарног и комунитарног права, као 
у међународном праву, нема посебних прописа који директно и целови-
то регулишу питања мобинга. Ти прописи проблематику мобинга доти-
чу парцијално, спорадично и нехармонизовано.

У оквиру европског некомунитарног права од нарочитог значаја су 
Европска конвенција за заштиту људских права из 1950. и Европска со-
цијална повеља из 1961. године (ревидирана 1996). Предмет ових аката 
првенствено су грађанска и политичка права. Од социјално-економских 
права из ове регулативе треба истаћи: забрану нечовечног или понижа-
вајућег поступања; право на слободу и безбедност личности; право на 
приватност; забрану дискриминације и забрану злоупотребе права.

У вези мобинга, посебно у смислу превенције и заштите од њега, 
значајно је поменути механизам заштите права прописаних Европском 
конвенцијом. Надзор над применом Конвенције врши Европски суд за 
људска права. Њему се директно могу јавити и појединци у случају пов-
реде права и слобода из Конвенције.24

Ревидирана Европска социјална повеља (1996) представља један 
од ретких докумената европског некомунитарног права у коме се дирек-
тно говори о праву радника на достојанству на раду. У њој се, такође, 
наглашавају забрана сексуалног злостављања на радном месту и забрана 
понашања које је за осуду или је изразито офанзивно против појединог 
радника на радном месту или у вези са послом.

У европском комунитарном праву (праву Европске уније) бројни 
су заштитни прописи, али они се индиректно и фрагментарно односе 
на мобинг.25 Секундарно комунитарно право садржи бројне директи-
ве, од којих се неке индиректно, у већој или мањој мери, односе на про-
блематику мобинга.26

23 На пример, Конвенција број 111 о дискриминацији у погледу запошљавања и за-
нимања (1958), Конвенција о основним циљевима социјалне политике (1962), Кон-
венција о једнаком плаћању (1951), Конвенција број 105 о укидању принудног рада 
(1957), Препорука о једнаким могућностима за раднике и раднице (1981), Препо-
рука број 129 о комуникацији између послодавца и радника (1967).

24 П. Јовановић, нав. дело, стр. 52.
25 Ibid., стр. 53.
26 На пример, Повеља о основним правима (2000), између осталих, садржи право на 

достојанство на раду и његову неповредивост; Директива број 76/207 о једнаком 
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VI Упоредно право

Посебне законе о мобингу донеле су Норвешка, Финска, Шведс-
ка, Данска, Белгија, Швајцарска и Француска, са тенденцијом пораста 
земаља, у корелацији са свешћу да се и посебном законском регулати-
вом може значајно утицати на сузбијање или смањење ове друштвено 
и индивидуално штетне појаве. Са изузетком Норвешке, у легислатив-
не „пионире“ мобинга уврстиле су се земље са великим процентом ове 
појаве: Финска (15%), Шведска (12%), Белгија (11%), Француска (10%), 
Данска (9%).

У Хрватској, као и у другим земљама транзиције (којима и Србија 
припада), јако је заступљен тзв. стратешки мобинг, где се нови посло-
давци, охрабрени недовољно дефинисаним законским решењима, вео-
ма лако одлучују да отпусте раднике који им не одговарају. У страху 
да не остану без посла, у условима високе незапослености, радници у 
тим земљама пристају на свакакве услове рада, трпећи неосноване кри-
тике, омаловажавања и вређања.27 Управо да се овакви „новопечени“ 
мобери не би охрабривали недостатком законских норми, у упоредном 
праву (наравно, и у Србији) треба доносити посебне законе о мобингу, 
са одредбама превенције и кажњавања за мобере. За сада се у већини 
земаља посредно, кроз позитивне прописе у одређеним областима, омо-
гућава заштита од појединих облика мобинга. То није довољно. Треба 
направити искорак у специјалну мобинг легислативу.

VII Домаће право

Мобинг је присутан у Србији. Кренуле су прве тужбе и пресуде. 
Претпоставка је да је наша земља у области мобинга у европском врху, 
те се посебан закон о мобингу намеће као conditio sine qua non напретка 
у заштити права и људског достојанства.

De lege lata, одредбе које се могу применити на мобинг налазимо у 
Уставу Србије и расуте у више законских текстова, фрагментарно.

1. Устав

Мобинг је средство којим се веома често угрожавају основна пра-
ва и слободе човека. Наш Устав садржи неколико одредаба које се мо-
бингом потенцијално и реално угрожавају.

третману мушкарца и жене у погледу запошљавања, услова рада и напредовања; 
Директива број 95/46 о заштити лица од коришћења њихових личних података (за-
штита приватности). 

27 Д. Стојковић, М. Ћировић, нав. дело, стр. 878.
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Прво, мобингом се може угрозити начело забране дискримина-
ције (из члана 21 ст. 3 Устава).

Друго, у члану 23 ст. 1 Устава стоји да је људско достојанство не-
прикосновено и да су сви дужни да га поштују. Наравно, ово се односи 
и на послодавце и његове раднике, посебно на оне који су склони да се 
ставе у положај мобера.

Треће, прокламујући неповредивост физичког и психичког ин-
тегритета, Устав прописује да нико не може бити изложен мучењу, не-
човечном или понижавајућем поступању или кажњавању. Мобирани 
радници су жртве непоштовања и овог уставног начела.

Чини се да би највећа правна запрека мобингу требала да буде 
одредба члана 60 ст. 4 Устава, у којој је прописано да свако има право 
на поштовање достојанства своје личности на раду. Такво поштовање, у 
односу на достојанство личности радника, представља антитезу мобин-
гу. Између осталог, сврха уставног јамчења основних људских права и 
слобода јесте очување људског достојанства. То је наглашено и у члану 
19 нашег Устава.

2. Законски прописи

У законској регулативи у Србији највише одредаба које се могу 
ставити у контекст мобинга садржи Закон о раду,28 што је нормално 
и очекивано. Највише одредаба из овог корпуса садржано је у правно-
техничкој јединици посвећеној забрани дискриминације, која је у наше 
законодавство уведена Законом о раду из 2001. године. У проширеној 
регулативи важећег Закона о раду (2005) шест чланова (чл. 18–23) пос-
већено је забрани дискриминације, забрани узнемиравања и сексуалног 
узнемиравања. Ове забране, према својим правним обележјима и циљу, 
могле би се схватити и као забрана од мобинга.

Став о забрани мобинга, који се тумачењем права може извести 
из забране дискриминације, узнемиравања и сексуалног узнемиравања, 
нарочито потврђују речи „које изазива страх или ствара непријатељско, 
понижавајуће или увредљиво окружење“, везане за узнемиравање и сек-
суално узнемиравање. То је, заиста, терминологија мобинга.

У индиректној вези са мобингом је институт заштите личних по-
датака (право на приватност) из члана 83 Закона о раду.

У уводним одредбама (члан 4) Закона о безбедности и здрављу на 
раду29 регулисано је да је послодавац обавезан да радно место, радни 

28 Службени гласник РС, бр. 24/2005 и 61/2005.
29 Службени гласник РС, бр. 101/2005.
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процес и радну околину организује и адаптира тако да одговара физич-
ким и менталним могућностима запослених, односно да обезбеди такве 
услове рада који ће претежно створити претпоставке за пуно физичко, 
психичко и социјално благостање. Синтагма „психичко благостање“ на-
рочито треба да представља оно стање које запослени ужива код посло-
давца, а које је далеко од психичког терора, што је само други назив за 
мобинг.

Одредбе релевантне за мобинг садржи и Закон о облигационим 
односима,30 посебно код деликтне одговорности и накнаде штете. Из 
овог сегмента за мобинг је нарочито интересантан део који се односи на 
сатисфакцију у посебним случајевима (члан 202), односно на право на 
правичну накнаду због претрпљених душевних болова у случају преду-
зимања кажњивих радњи принудом или злоупотребом односа подређе-
ности или зависности.

У оквиру Кривичног законика31 постоје одређена кривична дела 
која у свом бићу садрже елементе који могу бити од значаја за мобинг. 
Таква кривична дела налазе се у групацијама кривичних дела: против 
слобода и права човека и грађанина (14. поглавље), против права по ос-
нову рада (16. поглавље), против части и угледа (17. поглавље) и против 
полне слободе (18. поглавље). Илустрације ради, кривично дело обљу-
бе или извршења неке друге полне радње злоупотребом положаја (члан 
181 Кривичног законика) постоји када се злоупотребом положаја неко 
лице наведе на обљубу или извршење друге полне радње, при чему је 
то лице у односу какве подређености или зависности у односу на извр-
шиоца. Неспорно је да се мобер може пронаћи у улози учиниоца наве-
деног кривичног дела.

VIII Закључак

Оно што важи за међународно, европско и упоредно право, у 
смислу доношења посебних прописа о мобингу, нарочито се односи 
на Србију, с обзиром да је „јавна тајна“ чињеница великог присуства 
мобинга у нашем радном окружењу. Дакле, регулатива мобинга је им-
ператив данашњице у глобалним размерама, са посебним нагласком на 
Србију, земљу транзиције, економских проблема, друштвеног престроја-
вања и непродуктивне приватизације. У таквом друштвено-економском 
амбијенту лакше је изгубити посао него „дугме“. Свесни те чињенице, 
многи радници у Србији „пристају“ да буду жртве мобинга, спремни на 
многа понижења да би „сачували“ посао.

30 Службени лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 45/89, Службени лист СРЈ, бр. 31/93.
31 Службени гласник Србије, бр. 85/2005.
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Ако је појединац, силом живота и пуке егзистенције, спреман да 
своје достојанство принесе на „жртвеник“ мобинга, држава то мора да 
спречи. Држава Србија је у свом Уставу записала да је људско достојан-
ство неприкосновено и да су сви дужни да га поштују и штите. Држава 
би морала да буде прва у низу заштитника људског достојанства, укљу-
чујући и достојанство радника на свом радном месту и у вези посла 
уопште. Први корак државе на том путу оживотворења Устава је доно-
шење специјалног закона о мобингу. По својој природи и циљу који би 
се њим морао постићи, тај корак је императив данашњице, како је аутор 
записао у наслову овог чланка.

Dragoljub SIMONOVIĆ
Lawyer from Belgrade

REGULATION CONCERNING MOBBING –
THE CURRENT IMPERATIVE

Summary

Right to work and dignity of work are violated by mobbing, a harmful 
phenomenon that reaches alarming proportions in many countries. Individuals, 
particularly employees and employers, suff er negative eff ects of mobbing, but 
the society in general is also aff ected.

Acts of the International Labor Organization and of the European 
(communitarian and non–communitarian) law consider the mobbing problem 
only in fragments. Th ere exist no integral regulations on this modern phenomenon 
that progressively engages the attention of psychologists, psychiatrists, lawyers, 
defectologists and other professionals.

Th e same is with comparative law. Th e countries that passed special 
regulations on mobbing are still rare. Passing of such regulations is an imperative 
of the modern age. Th is particularly relates to Serbia where mobbing has already 
grown to wide proportions.

Key words: mobbing, discrimination, maltreatment, regulation.
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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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