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ЧЛАНЦИ

УДК 347.725.036

др Зоран АРСИЋ, LL.M. (Columbia University)
професор Правног факултета Универзитета у Новом Саду

САЗИВАЊЕ СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА

Резиме

Сазивање скупштине је облик комуникације друштва према акци-
онарима и условљено је врстама акција, које постоје у правном систему 
једне земље. По правилу постојање акција на доносиоца захтева јавни 
позив, с обзиром да друштво не зна ко је акционар. Насупрот томе, ак-
ционари са акцијама на име позивају се на скупштину индивидуалним 
позивом, што је омогућено евидентирањем акционара. Независно од не-
постојања акција на доносиоца, у домаћем праву присутна су оба начи-
на сазивања скупштине акционарског друштва.

Кључне речи: скупштина акционарског друштва, позив, акционар.

Будући да није могуће издавање акција на доносиоца, основни на-
чин сазивања скупштине је индивидуални позив акционарима (чл. 281 
ст. 1). Позив мора бити сачињен у писаној форми. У погледу рока за 
достављање позива разликује се годишња од ванредне скупштине. Када 
је годишња скупштина у питању (мада се то није изричито предвиђено) 
позив се доставља најкасније 30 дана и најраније 60 дана „пре дана од-
ржавања скупштине“. У случају ванредне скупштине (што је изричито 
предвиђено) позив се доставља најкасније 15 дана и најраније 30 дана 
„пре дана седнице скупштине“.1 Изузетак у том погледу представља са-

1 Није јасно зашто су формулације различите када се ради о дану за који се сазива 
скупштина.
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зивање скупштине на којој треба да се донесе одлука о промени форме 
акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу – у чл. 
430 је предвиђено да се акционари обавештавају о сазивању скупштине 
најмање 30 дана пре дана одржавања. Tом приликом није решено када 
се позив може најраније послати – сматрамо да се тада по аналогији 
примењују правила за годишњу скупштину према којима је то 60 дана. 
Минимални рок има заштитну функцију – акционари треба да буду у 
позицији да се стварно припреме за одржавање скупштине. Питање ра-
чунања рока је изузетно важно, будући да повреда правила о роковима 
за сазивање скупштине представља основ за поништај скупштинских 
одлука донетих на тој скупштини.2 На рачунање рока примењују се оп-
шта правила за рачунање времена (чл. 77 Закона о облигационим одно-
сима). Овде је потребно извршити одређене напомене. Како смо раније 
указали, спорна је правна природа сазивање скупштине. Ако се ради о 
правном послу, тада директна примена Закона о облигационим односи-
ма није спорна. Ако се, међутим, ради о поступању унутар друштва које 
нема карактер правног посла, тада постоји правна празнина и прописи 
Закона о облигационим односима се примењују по аналогији. Директна 
примена правила из Закона о облигационим односима тада није могућа, 
зато што се правила односе на облигационе односе настале на основу 
различитих извора – између осталих и уговора и других правних пос-
лова. Треба, такође, имати у виду да се примењују правила за рачунање 
рока у данима.3 То значи да се дан одржавања скупштине не рачуна, а 
обрачун дана се врши уназад. У погледу почетка рока у упоредном пра-
ву и правној теорији постоји дилема да ли се дан одржавања скупштине 
рачуна или не.4 Када је домаће право у питању сматрамо да је одговор 
на ово питање садржан у чл. 77 Закона о облигационим односима и да 
се његовом применом (директном или аналогном) долази до закључка 
да се дан одржавања скупштине не рачуна.5 Посебно треба нагласити да 
се рачунање рока врши уназад. Овакав начин обрачуна времена може 
довести до одређених потешкоћа. Тако на пример, ако је у питању ре-
довна скупштина (годишња скупштина) заказана за 5. јул 2006. године, 
тада се позив мора упутити најмање 30 дана пре дана скупштине и 30. 
дан је 6. јун. Тај последњи дан рока (6. јун) мора у целости бити укључен 

2 Mimberg Jörg, Die Frist zur Einberufung der Hauptversammlung nach dem UMAG, Die 
Aktiengesellschaft , бр. 19/2005, стр. 717. 

3 При томе су позната два приступа – природни обрачун (momento ad momentum) и 
цивилни обрачун (узимају се у обзир цели дани).

4 С тим у вези енглески судови сматрају да „дани“ значе „clear days“, односно дане 
који не обухватају дан кад је позив послат и дан када скупштина треба да се одржи. 
Види: Gower, Principles of Modern Company Law, London, 1993, стр. 505. 

5 За немачко право слично Mimberg J., op. cit., стр. 717.
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у рок. Рачунањем рока уназад рок истиче 6. јуна у 0.00 сати. При томе 
треба имати у виду да акционар мора имати на располагању законом 
утврђени минимални рок за припрему за скупштину – рок је утврђен у 
циљу заштите интереса акционара у погледу информисања и припреме. 
У том смислу се указује да би требало говорити о року за припремање 
за скупштину, што би требало имати у виду када се ради о позивању 
на скупштину. Следствено томе, позив за скупштину мора бити упућен 
најкасније 5. јуна до 24.00 сата.6 При томе указујемо да се позив сматра 
примљен оног дана када је послат.

Друга ситуација би настала када би последњи дан рока (6. јун) био 
законом утврђен као нерадни дан. Тада се, према ст. 2 чл. 77 Закона о 
облигационим односима, као последњи дан рока рачуна „следећи радни 
дан“. Ово питање које је узроковано рачунањем рока уназад није непоз-
нато у упоредном праву – регулатива немачког права је допуњена нор-
мом према којој се у таквом случају узима у обзир временски претходни 
радни дан.7 Као „следећи радни дан“ јавља се понедељак 5. јун. Другачије 
тумачење, према којем би следећи радни дан био календарски следећи 
радни дан среда 7. јун није прихватљиво, зато што у том случају акцио-
нар нема на располагању 30 дана за припрему за скупштину. Другачије 
тумачење је онемогућено циљем норме, којом се жели обезбедити акци-
онару законом утврђени минимални рок за припрему за скупштину.8

Имајући у виду да законско утврђивање минималног рока за слање 
позива за скупштину има за циљ, како смо већ указали, да се акционару 
омогући минимални рок за припрему за скупштину, није до краја јасно 
шта је разлог утврђивања максималног рока за слање позива.

У случају максималног рока за слање позива, примењују се пра-
вила чл. 77 Закона о облигационим односима (директно или аналогно) 
и рачунање рока се врши уназад. Ако би се у датом примеру радило о 
ванредној скупштини, тада би уторак 6. јун био последњи дан (30 дана) 
максималног рока за слање позива. Да би позивање било законито, по-
зив може бити најраније послат у понедељак 5. јуна после 00.00 сати. 
Тако би акционар имао 30 дана за припрему као максимум предвиђен 
законом за ванредну скупштину. Под претпоставком да је уторак 6. јун 
нерадни дан (државни празник), поставља се питање примене ст. 3 чл. 
77 Закона о облигационим односима, односно треба утврдити који је 
дан „следећи радни дан“. Као и у случају минималног рока за редов-
ну скупштину, о чему је било речи, дилема је да ли је то понедељак 5. 
јун, или среда 7. јун. Ако би то био понедељак 5. јун, тада би акционар 

6 Пример наведен према: Repgen T., op. cit., стр. 129.

7 Чл. 123 ст. 4 UMAG-a.

8 Repgen T., op. cit., стр. 130 напомена бр. 38.
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имао више од 30 дана за припрему за скупштину. Насупрот томе, ако 
би „следећи радни дан“ била среда 7. јун, поштовала би се имплицитна 
законска забрана према којој акционар не може да има више од 30 дана 
за припрему за ванредну скупштину.

Коначно, када су рокови за сазивање скупштине у питању, треба 
указати на аутономију оснивачког акта. Питање је да ли се оснивачким 
актом може утицати на законско одређење минималног, односно макси-
малног рока за сазивање скупштине. Када је рок од 15 дана за сазивање 
ванредне скупштине у питању, његово законско утврђивање као мини-
малног није сметња да се тај рок продужи оснивачким актом. Обрнуто, 
када је рок од 30 дана у питању, његово законско утврђивање као макси-
малног није сметња да тај рок скрати оснивачким актом. Ово аналогно 
важи за рокове за сазивање годишње скупштине.

У другој реченици чл. 281 ст. 1 утврђен је начин упућивања по-
зива. Позив се упућује поштом, или електронском поштом, ако је ак-
ционар дао сагласност у писаној форми за примену електронске поште. 
Недовољно прецизна формулација омогућава два приступа у погледу 
обавештавања електронском поштом. Према једној могућности, у слу-
чају да је акционар дао сагласност, постоји алтернативна облигација 
(„или“) са правом избора на страни дужника, односно друштва у складу 
са чл. 403 Закона о облигационим односима. Сматрамо да овакав при-
ступ не би био прихватљив. Ради се о томе да обавеза обавештавања 
постоји зато да би се акционару омогућило да оствари своја права ве-
зана за скупштину. С тим у вези указује се да избор у погледу начи-
на обавештавања увек припада акционару.9 У складу с тиме друштво 
би своју обавезу обавештавања испунило само слањем обавештења у 
електронској форми, када се ради о акционару који је дао сагласност 
на такав начин обавештавања. У погледу давања сагласности указује се 
да сагласност представља и када акционар достави своју e-mail адресу 
у сврху достављања позива. Сагласност је у овом случају дата конклу-
дентном радњом. Треба имати у виду да није свако достављање e-mail 
адресе конклудентна радња, него само оно које је извршено у сврху до-
стављања позива, као и да је достављање извршено у писаној форми. 
Указује се да такав карактер нема писани позив да друштво прихвати 
трошкове преузимања (download) неопходних података.10 У сваком слу-
чају ради се изјави појединачног акционара – оснивачким актом или 
статутом није допуштено установити могућност доставе позива елект-
ронском поштом, као замену за слање позива поштом. Као могућност 
доставе позива спомиње се само е-mail. С тим у складу се у друштву, 

9 Schmitz Ulrike, Der Einfl uss neuer Tecnhnologien auf die Aktionärsmitverwaltung, Köln, 
2003, стр. 62.

10 Schmitz U., op. cit., стр. 62 напомена бр. 17 и тамо наведена литература.
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на основу сагласности акционара, формира mailing листа. У литератури 
се спомиње и њена замена тзв. push техногијом.11 Питање је да ли је 
то прихватљиво за домаће право, с обзиром на изричито спомињање e-
mail-а, односно електронске поште. Напомињемо да се у теорији, пола-
зећи од решења у неким националним правима, указује на питање шта 
се сматра писаном формом – да ли се ради о писму (писаној исправи), 
или о писаној изјави воље, када томе одговара и e-mail, као и телефакс.12 
Када је домаће право у питању, полазећи од формулације чл. 281 ст. 1 
(„поштом или електронском поштом“) писана сагласност значи саглас-
ност дату поштом, односно писмом. Писана форма не обухвата е-mail 
ни према аналогији са решењем у погледу пуномоћја из чл. 287 ст. 2, где 
се разликује пуномоћје у писаној форми од пуномоћја датог електрон-
ским путем.

Основни проблем у погледу прве и друге реченице чл. 281 ст. 1 
представља адресат позива, односно питање коме се позив шаље. У првој 
реченици је предвиђено да се позив шаље „сваком акционару“ како за 
случај редовне, тако и за случај ванредне скупштине. Насупрот томе, у 
другој реченици се предвиђа да се позив шаље „сваком акционару који 
има право гласа на скупштини“. Ово може представљати озбиљан про-
блем, будући да је непоштовање закона у погледу сазивања скупштине 
основ за поништај скупштинске одлуке. De lege ferenda је неспорно да се 
позив за скупштину мора упутити сваком акционару, зато што право 
учешћа на скупштини имају сви акционари, па и они са акцијама без 
права гласа. Овакав став има и нормативну подршку у другим решењи-
ма Закона о привредним друштвима (тако на пример, чл. 275 ст. 2). Зато 
сматамо да би, у сваком случају, позив требало упутити свим акциона-
рима.

У трећој реченици чл. 281 ст. 1 предвиђено је да позив доставља, 
или организује достављање, председник управног одбора, или други 
члан (управног) одбора, или друго лице које је овлашћено да сазове 
скупштину. За спровођење одлуке о сазивању скупштине управни од-
бор може овластити члана управног обора (или више њих). Могуће је 
и давање пуномоћја правним послом.13 Када је у питању председник 
управног одбора посебно овлашћење није потребно, будући да је он ге-
нерални директор и законски заступник друштва (чл. 312 ст. 4 и чл. 323 
ст. 4). Под другим лицем овлашћеним да сазове скупштину треба подра-
зумевати лице које овлашћено да донесе одлуку о сазивању скупштине. 
Како смо раније указали то је лице које то овлашћење има на основу 
оснивачког акта и ликвидатор (чл. 277 ст. 1 и 2).

11 Schmitz U., op. cit., стр. 62.

12 Schmitz U., op. cit., стр. 63.

13 Gessler, Hefermehl, Eckardt, Kropf, Aktiengesetz, Band II, München, 1974, стр. 77.
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У чл. 281 ст. 2 предвиђена је обавеза прилагања одређених ака-
та уз позив. Ради се о актима утврђеним оснивачким актом, Законом 
о привредним друштвима, као и законом којим се регулише тржиште 
хартија од вредности, као и другим законом. Изричито су наведени: фи-
нансијски извештаји, извештај ревизора, извештај надзорног одбора, 
извештај управног одбора о пословању, текст било ког предлога за из-
мену оснивачког акта, опис било ког уговора или другог правног посла 
предложеног за одобрење.

Као дан достављања позива из ст. 1 чл. 281 сматра се дан слања 
поштом препорученом пошиљком, или електронском поштом. На овај 
начин се уводи изузетак у погледу достављања – усваја се теорија ода-
шиљања. С практичног аспекта посматрано оваква регулатива се може 
оценити као оправдана. Под слањем се подразумева предаја писма пош-
ти.14 Постојање повратнице није прописано. За случај слања више писа-
ма меродавно је последње од њих.15 Треба, међутим, указати да се у ст. 
1 чл. 281 не спомиње препоручена пошиљка, већ само слање поштом. 
Сматрамо да је допуштено слање позива обичном поштом, али тада 
друштво сноси ризик доказивања да је позив и стварно упућен. Ово је 
важно за случај да акционар покрене поступак за побијање скупштин-
ске одлуке, при чему захтев заснива на томе да није прописно позван 
на седницу скупштине (чл. 302 ст. 2). Оваквом регулативом се врши и 
дистрибуција ризика – ризик преноса путем поште је пребачен нa акци-
онара. У случају да је акционар дао сагласност за употребу електронске 
поште, он је преузео ризик техничких проблема у погледу финкциони-
сања мреже и приступа.

Основни проблем у вези чл. 281 ст. 1–3, којима се регулише ин-
дивидуално позивање на скупштину, огледа се у томе да није утврђена 
садржина позива.

У ст. 4 чл. 281 предвиђен је јавни позив за скупштину. Као што 
смо раније указали, он постоји као изузетак, с обзиром да постоје само 
акције на име. Ради се о праву друштва, да под одређеним претпостав-
кама, супституише индивидуални писани позив из чл. 281 ст. 1 јавним 
позивом („...може уместо...“). Претпоставке за допуштеност јавног по-
зива су да се ради о отвореном друштву и да је јавни позив предвиђен 
оснивачким актом. Јавно позивање се врши тако што се позив објављује 
без престанка на интернет страници друштва током времена утврђеног 
у ст. 1 чл. 281. Осим тога, неопходно је и објављивање позива у најмање 
једном дневном листу који се дистрибуира на територији Републике Ср-
бије у тиражу од најмање 100.000 примерака. Такво објављивање мора 

14 Hüff er U., Aktiengesetz, Verlag C.H. Beck, München, 1999, стр. 562.

15 Ibidem.



9–12/2008. Зоран Арсић (стр. 7–20)

13

бити извршено најмање 30 дана и највише 60 дана пре одржавања у слу-
чају годишње скупштине и не мање од 15 дана ни више од 30 дана пре 
дана одржавања у случају ванредне скупштине. С тим у вези треба ука-
зати на почетак протека времена. Начело меродаван је дан појављивања 
– стварног излажења. Ово, међутим, не важи ако се ради о издању, које 
је временски означено, тј. садржи датум у импресуму. Тада је меродаван 
датум у импресуму.16 Ово има практични значај будући да се објављи-
вање позива врши у дневним новинама. Када се ради о утицају модер-
них технологија (електронске поште) било је речи у ранијим излагањи-
ма која се односе на индивидуални позив. У погледу јавног позива треба 
имати у виду да се објављивање позива на интернет страници друштва 
на предвиђа као самостални начин објављивања, него само уз објављи-
вање у дневном листу, који испуњава законом утврђене претпоставке.

Споменуте претпоставке су од значаја за оцену да ли је јавни по-
зив довољан за законито сазивање скупштине, односно за супституцију 
индивидуалног позивања јавним позивом. То није препрека да друштво 
уз јавни позив, када су се за њега стекле претпоставке, не изврши супс-
титуцију и упути и индивидуалне позиве. Проблем може да настане у 
вези са чл. 282, где је предвиђено да акционар може да „одустане од 
писаног обавештавања“. Ради се о одрицању од права из чл. 281 ст. 1 и 
то одрицање мора бити извршено у писаној форми. У таквом случају 
јавни позив из чл. 281 ст. 4 има правно дејство послатог писаног по-
зива. Питање је шта се дешава у случају да су се стекле претпоставке 
за упућивање јавног позива, којим се супституише индивидуални по-
зив. Другачије формулисано, питање је да ли тада постоји обавеза (а не 
право) упућивања јавног позива. Сматрамо да је одговор на ово питање 
негативан – акционар се може одрећи права на писани индивидуални 
позив из чл. 281 ст. 1 на свој ризик. Одрицањем од свог права не може 
установити нову обавезу дужнику, као ни нове трошкове. Овде се не 
ради о алтернативној облигацији са правом избора на страни повери-
оца.

У чл. 283 је предвиђено да акционар који присуствује скупшти-
ни нема право приговора на изостанак обавештења о сазивању скуп-
штине. Овакав приступ представља примену принципа volenti non fi t 
iniuriam – ко пристане не може да приговара. Независно од тога што је 
овај правни принцип неспоран, дилеме постоје око квалификације при-
станка. У том погледу постоје два приступа – према једном схватању, 
на утврђивање појма пристанка примењују се, директно или аналогно, 
правила о правним пословима, будући да пристанак представља прав-
ни посао. Друго становиште полази од тога да су правила о правним 

16 Hüff er U., op. cit., стр. 572. 



ЧЛАНЦИ Право и привреда

14

пословима неодговарајућа и да захтеви за пуноважност пристанка мо-
рају да буду утврђени ван позитивног права.17 Приликом разматрања 
овог питања узимају се у обзир правила којима се регулише пружање 
медицинских услуга.18 Законом о здравственој заштити (чл. 31 и даље) 
предвиђено је давање сагласности пацијента лично, односно преко за-
ступника за случај пословно неспособног лица, а предвиђа се и опозив 
дате сагласности. Као што се види у домаћем праву сагласност се упо-
добљује правилима о правном послу. Полазећи од тога потребно је ука-
зати на два основна питање у вези чл. 283 – капацитет за давање изјаве 
воље и могућност њеног опозива. Ако се ради о присутву на скупштини 
изјава о пристанку се даје конклудентном радњом, односно самим при-
суством. Када се ради о личном присуству акционара, он мора имати и 
правни капацитет за давање изјаве воље – малолетни акционар нема тај 
капацитет, његово присуство нема карактер изјаве воље и не наступају 
последице из ст. 1 чл. 283. Основна правна последица пуноважно из-
раженог пристанка на одсуство обавештења, датог присуствовањем на 
скупштини, је у домену побијања скупштинске одлуке. Акционар нема 
право да побија одлуку као одсутни акционар, али може да је побија 
под условима који важе за присутног акционара (мора да гласа против). 
Имајући то у виду није јасно шта значи „приговор“ у формулацији чл. 
283. Таква формулација би имала смисла да је у домаћем праву усвојен 
концепт побијања скупштинске одлуке који се базира на приговору, а не 
на гласању против када се ради о присутном акционару. У ст. 2 чл. 283 
је предвиђена могућност да акционар утиче на претходно дату изјаву 
воље која представља пристанак на изостанак обавештења. Полазећи од 
аналогне примене правила о понуди из Закона о облигационим односи-
ма, овде се не ради о опозиву изјаве воље, будући да он мора стићи нај-
касније заједно са изјавом воље, због чега она нема дејство пристанка. 
Регулатива из ст. 2 представља повлачење сагласности, а не опозив.

У чл. 281 ст. 5 утврђена је садржина јавног позива. Тако је пред-
виђено да он обавезно садржи време и место одржавања скупштине, 
предлог дневног реда са назнаком питања о којима се гласа на скуп-
штини и предлог одлука о којима се одлучује на тој седници (посебно 
укључујући избор чланова управног одбора и предлог за расподелу ди-
виденди), као и навод да друштво обезбеђује копију докумената из ст. 2 
чл. 281 сваком акционару који то захтева у седишту друштва у редовно 
радно време. Ради се обавезним елементима јавног позива, који пред-
стављају минимум његове садржине.

17 Ohly Ansgar, Volenti non fi t iniuria – Die Einwilligung im Privatrecht, Tübingen, 2002, 
према: Bachmann Gregor, Volenti non fi t iniuria – How to make a principle work, German 
Law Journal, Octobar 2003.

18 Ibidem.
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Када је садржина позива за скупштину у питању треба констато-
вати да је утврђена само садржина јавног позива, али не и индивиду-
алног позива из ст. 1 чл. 281 и то само за годишњу скупштину. У пог-
леду садржине индивидуалног позива постоји правна празнина, која се 
попуњава аналогијом. Зато би садржина индивидуалног позива обух-
ватала обавезне елементе јавног позива, са изузетком у погледу навода 
о обезбеђивању копија докумената на захтев акционара. Овај изузетак 
постоји с обзиром на ст. 2 чл. 281. Када је ванредна скупштина у питању 
релевантан је ст. 6 чл. 281 о којем ће бити говора.

У погледу обавезних елемената садржине позива треба рећи да је, 
упоредноправно посматрано, неуобичајено да међу њима нема послов-
ног имена (фирме). Са практичног аспекта посматрано тешко је замис-
ливо да ће бити упућивани позиви ко ји не садрже пословно име дру-
штва, али његов изостанак не представља повреду прописа о сазивању 
скупштине.

У погледу места одржавања скупштине предвиђено је да се она 
одржава у седишту друштва, ако оснивачким актом није другачије од-
ређено (чл. 276 ст. 3). Пре свега, треба указати да се норма односи на го-
дишњу скупштину. С тим у вези могуће су два приступа у погледу места 
одржавања ванредне скупштине. Прво, могуће је размишљање према 
којем не постоји правна празнина и да је могуће заказивати ванредну 
скупштину у седишту друштва, али и ван њега. Према другом приступу, 
нема разлога за разликовање места одржавања годишње скупштине од 
места одржавања ванредне скупштине. У складу са тим, постоји правна 
празнина, која се попуњава аналогијом. На основу тога се и ванредна 
скупштина одржава на истом месту као и годишња скупштина – у се-
дишту друштва, ако оснивачким актом није другачије предвиђено.

Законско утврђивање места одржавања скупштине има за циљ да 
спречи отежавање учествовања акционара на скупштини, до којег би 
могло да дође коришћењем неограничене могућности заказивања скуп-
штине у погледу места одржавања. То се, првенствено односи на мањи-
ну акционара.19

У погледу одређивања места одржавања скупштине оснивачким 
актом, начелно, постоји потпуна слобода друштва. Одговарајућа од-
редба може бити садржана у првобитно донетом оснивачком акту, као 
што може представљати предмет накнадних измена оснивачког акта. У 
погледу начина утврђивања места одржавања скупштине постојала су 
различите гледишта – према данас владајућем схватању могуће је место 
одредити на само наводом конкретног места, него и општом ознаком 

19 Gessler, Hefermehl, Eckardt, Kropf, op. cit., Band II, стр. 81.
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(на пример, главни град).20 Није допуштено да се оснивачким актом 
предвиди да је место одржавања скупштине свако место, а да се избор 
препушта лицу овлашћеном да донесе одлуку о сазивању скупштине.21 
Формулација „ако оснивачким актом... није другачије одређено“ може 
да отвори дилему. Ипак, као владајуће мишљење постоји став да би 
препуштање одређивања места слободном избору (на пример, управног 
одбора) могло да отежа учествовање на скупштини, као и да доведе до 
повећаних трошкова акционара.22 На тај начин би се заобишао и циљ 
норме, о којем је било речи. Допуштено је навођење више места као 
места одржавања скупштине (на пример, седиште друштва или седиште 
берзе). Избор у таквом случају врши лице које је овлашћено да донесе 
одлуку о сазивању скупштине.23 Спорна је могућност да се оснивачким 
актом предвиди место у иностранству као место одржавања скупштине. 
Сматрамо да је за домаће право оваква могућност неприхватљива, бу-
дући да је учествовање битно отежано.24 Уколико је одржавање скупш-
тине немогуће у месту које утврђено законом или оснивачким актом, то 
не значи да се скупштина не може уопште одржати. Немогућност обух-
вата и ситуацију када је скупштину могуће одржати у одређеном мес-
ту само уз несразмерне потешкоће. Сматра се да тада скупштину треба 
сазвати у једном за то погодном месту.25 Ово је посебно значајно за го-
дишњу скупштину, будући да се она мора одржати у одређеном року.

Када је време одржавања скупштине у питању предвиђено је да се 
годишња скупштине одржава на дан и у време утврђено оснивачким ак-
том, односно одлуком управног одбора у складу са законом и оснивач-
ким актом (чл. 276 ст. 2). Ради се о регулативи за годишњу скупштину, а 
у погледу ванредне скупштине важи mutatis mutandis оно што је речено 
у погледу места одржавања скупштине.

Дан и време одржавања скупштине може бити утврђено оснивач-
ким актом. У одсуству одговарајуће норме о тим питањима одлуку доно-
си „управни одбор“. Сматрамо да по аналогији одлуку доноси у сваком 
случају онај ко има овлашћење да сазове скупштину – лице овлашћено 
оснивачким актом и ликвидатор.

Приликом утврђивања дана и времена одржавања скупштине, у 
одсуству посебне норме садржане у оснивачком акту, управни одбор 

20 Gessler, Hefermehl, Eckardt, Kropf, op. cit., Band II, стр. 81; Hüff er U., op. cit., стр. 563.

21 Gessler, Hefermehl, Eckardt, Kropf, op. cit., Band II, стр. 81.

22 Тако Gadow, op. cit., стр. 727; супротно op. cit., Godin – Wilhelmi, op. cit., стр. 645.

23 Gessler, Hefermehl, Eckardt, Kropf, op. cit., Band II, стр. 83.

24 Тако и Gadow, op. cit., стр. 728; супротно Gessler, Hefermehl, Eckardt, Kropf, op. cit., 
Band II, стр. 82 имајући у виду одсуство изричите законске забране.

25 Gadow, op. cit., стр. 728.
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има право да донесе одговарајућу одлуку. Мада законом нису утврђена 
посебна ограничења у том погледу, приликом доношења одлуке, што је 
право управног одбора, он је везан општим забраном злоупотребе пра-
ва. У погледу дана и времена заказивања скупштине то значи да се скуп-
штина може заказати тако да право на учествовање не учини претерано 
отежаним. С тим у вези је питање могућности заказивања скупштине у 
недељу, или на празник. У том погледу се указује да то није допуштено 
када се ради о отвореним друштвима.26 Насупрот томе, када су у пи-
тању једноперсонална друштва овакво ограничење не постоји.27 Исто 
важи и за друштва са малим бројем акционара.28 Допуштено је сази-
вање скупштине у суботу – субота јесте нерадни дан, али није празник 
и није применљива аргументација која је раније изнета у погледу недеље 
и празника.29 Сматрамо да ови ставови имају ограничени домашај када 
се ради о домаћем праву. Треба, наиме имати у виду да нама законс-
ке регулативе у погледу нерадних дана у недељи, као и питање верских 
празника који нису утврђени као нерадни дани, посебно оних који се 
односе на велики број људи (на пример, неке славе).

У погледу одређивања времена одржавања скупштине примењује 
се исто ограничење као у погледу дана одржавања – савесност и поштење. 
Време одржавања не може бити утврђено тако да се тиме онемогућава, 
или чини отежаним учествовање у скупштини. То значи да време мора 
бити уобичајено. С тим у вези указује се да је то најраније у 8 сати.30 Ако 
је утврђен завршетак скупштине, односно да када скупштине може да 
траје, то не може бити после поноћи.31 Почетак скупштине мора бити 
тако утврђен, према владајућем мишљењу, да се скупштине оконча у ис-
том дану.32 С обзиром да се код великих акционарских друштва може за-
пазити појава да акционари злоупотребљавају време за дискусију и право 
на постављање питања, као и инсистирањем на детаљним информација-
ма, покушавају да протегну рад скупштине после поноћи, сматра се да је 
допуштено сазивање скупштине која би трајала два дана.33

Отказивање одржавања скупштине је могуће. У погледу обаве-
штавања о отказивању скупштине указује се оно није везано за прописе 
о сазивању скупштине. Изјава мора бити дата тако да омогући акци-

26 Gessler, Hefermehl, Eckardt, Kropf, op. cit., Band II, стр. 83; Gadow, op. cit., стр. 728.

27 Gessler, Hefermehl, Eckardt, Kropf, op. cit., Band II, стр. 83.

28 Hüff er U., op. cit., стр. 564.

29 Gessler, Hefermehl, Eckardt, Kropf, op. cit., Band II, стр. 84.

30 Beck AG – HB, стр. 398.

31 Hüff er U., op. cit., стр. 564.

32 Beck AG – HB, стр. 398.

33 Ibidem.
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онарима најлакше стицање сазнања о отказивању.34 Одлагања за нови 
термин је такође могуће, али је оно везано за поновно сазивање скупш-
тине, што, пре свега подразумева рокове из чл. 281 ст. 1. Изузетак пред-
ставља одлагање скупштине због недостатка кворума, о чему ће бити 
речи. Просто померање почетка скупштине (на пример, за 15 минута) 
не представља одлагање скупштине. Као одлагање треба сматрати и 
промену места одржавања скупштине (али не и промену просторије), 
као и промену претпоставки за учествовање у скупштини.35

Уобичајено је да се у позиву наведе и орган који сазива скупшти-
ну, као и правни основ (одговарајући члан закона и оснивачког акта). 
Сматрамо да би позив требао да садржи и претпоставке за учешће у 
скупштини и вршење права гласа, ако су предвиђене у оснивачком акту 
или статуту.

За случај да скупштине не буде одржана због недостатка кворума, 
поново се сазива са истим дневним редом (чл. 292 ст. 2). О кворуму 
за поновно сазвану скупштину ће бити речи доцније. Овде само напо-
мињемо да је он нижи него за првобитно сазвану скупштину. Поновљена 
седница скупштине се може сазвати најкасније 15 дана од дана одлагања 
и то независно од тога да ли се ради о годишњој или ванредној скупш-
тини. Као што се види постоје две претпоставке за поновљену седницу 
– немогућност одржавања првобитно заказане седнице због недостатка 
кворума (а не због других разлога), и исти дневни ред. Није, дакле, мо-
гуће за поновљену седницу мењати дневни ред. Уколико се дневни ред 
мења, ради се о новој седници и на њу се примењују општи прописи о 
сазивању скупштине.

Досадашња излагања су се односила на садржину позива за ре-
довну скупштину. Када је ванредна скупштина у питању садржај позива 
је регулисан у ст. 6 чл. 281. Предвиђено је да јавни позив садржи време 
и место одржавања седнице скупштине, опис разлога због којег се сази-
ва и дневни ред који предлажу лица која сазивају, или захтевају њено 
сазивање. У погледу овакве регулативе треба, пре свега, указати да се 
она односи само на јавни позив за ванредну скупштину. По аналогији 
исти садржај позива треба да буде и у случају индивидуалног позива 
за ванредну скупштину. Када је садржина позива у питању, може се ус-
тановити да се у погледу позива за ванредну скупштину предвиђа на-
вођење онога („лица“) ко сазива скупштину, што није случај са позивом 
за годишњу скупштину. То јесте „лице“ у случају да ванредну скупшти-
ну сазива лице овлашћено оснивачким актом. То је, међутим, орган, а не 

34 Hüff er U., op. cit., стр. 565.

35 Ibidem.
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лица која су чланови органа, када ванредну скупштину сазива управни 
одбор.

Када на скупштини треба да се донесу одлуке због којих би акцио-
нар мога да тражи откуп акција од стране друштва (чл. 444), тада позив 
мора садржати обавештење акционару да има или може имати то право 
и упућивање на то право (чл. 444 ст. 4). Изузетак у том погледу постоји 
у чл. 430 када се ради о позиву за скупштину на којој треба да се донесе 
одлука о промени правне форме акционарског друштва у друштво са 
ограниченом одговорношћу. У том случају обавештење о праву на от-
куп акција није садржано у позиву, него представља део документације 
који се ставља акционарима на увид (чл. 430 ст. 2 тч. 3).

У ст. 2 чл. 281 је, како смо већ указали, предвиђено да друштво, 
уз индивидуални позив, доставља и финансијске извештаје и друге акте 
у складу са оснивачким актом, Законом о привредним друштвима, за-
коном којим се регулише тржиште хартија од вредности и другим за-
коном. Када је јавни позив у питању, тада он садржи навод да друштво 
обезбеђује копију тих аката сваком акционару који то захтева у седишту 
друштва у редовно редно време (чл. 281 ст. 5). С тим у вези треба указа-
ти на решење из чл. 389 ст. 1 којим се регулише увид у исправе за случај 
спајања уз припајање. Њиме је установљена обавеза друштва да омогући 
увид у утврђене акте (тч. 1–7) у просторијама свог седишта најкасније 
30 дана пре одржавања скупштине на којој треба да се донесе одлука о 
спајању уз припајање. Овде може да се јави проблем због тога што се 
позив за ванредну скупштину, може послати најкасније 15 дана пре од-
ржавања скупштине, чиме би се практично могао преполовити период 
који акционари имају да се упознају са наведеним актима. Када се ради 
о сазивану скупштине из чл. 430, тада је потребно у позиву навести и 
место у седишту друштва где се акционарима стављају на увид пред-
виђена документа (чл. 430 ст. 2), као и разлог сазивања скупштине.
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CONVOCATION OF SHAREHOLDERS MEETING

Summary

Convocation of shareholders meeting is а sort of communication among 
shareholders and company determined by kinds of shares regulated in each na-
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tional legal system. As a rule, shareholders with registered shares are to be noti-
fi ed individually, while existence of bearer shares requires public announcement. 
Despite lack of bearer shares in domestic law, Serbian Company Act stipulates 
both techniques.

Key words: shareholders meeting, notifi cation, shareholder.
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ECONOMIC AND TAX COMPETITION
IN A GLOBAL ECONOMY

Summary

Th e high and increasing international mobility of capital is a global phe-
nomenon, associated with the ongoing globalization process. Th us, the current 
tax competition issue is part of a wider question of economic policy in a con-
stantly changing and integrating world economy. Th e fi rst part of this paper 
compares the economic competition and tax competition from developing coun-
tries’ perspective. Th e second part relays on how China can achieve its goals in 
the competitions.

Key words: economic competition, globalization, tax competition, tax har-
monization.

I Introduction

We are now living in a world full of competition. Competition can take 
place in many fi elds such as politics, military, culture, science and education, 
economic, and tax as well. Competition exists among diff erent individuals, 
diff erent fi rms, diff erent industries, even diff erent nations. A country’s place 
in this new world is highly dependent on its social and economic well-being. 
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Undoubtedly, economic competition outweighs others. Economic power is 
the core of the competition power, and the backbone of the other kinds of 
competition. When one country’s economic power comes to some extent, a 
deterrent force to other countries has come into being. Th is deterrence is 
more profound and permanent.

On the other side, tax competition is an important tool of international 
economic competition that playing a very complicated role in impacting eco-
nomic competition. Whatever the role is, governments around the world are 
turning to tax competition to improve their economic performance.

II Economic competition vs. tax competition

1. Subjects of competitions

Economic competition is a phenomenon that entrepreneurs and fi rms 
pursue to a greater share of a market to sell or buy goods and services. It is 
essentially equivalent to the idea of “no entry barriers”. Anyone may, in prin-
ciple, off er for sale any good or service. When these individuals and fi rms 
are from diff erent countries, the economic competition evolves to an inter-
national one. Today, capital, technology and raw materials move even more 
swift ly across national borders. We are in the middle of major changes in the 
shape, structure and dynamics of the global economy. So till the year 2020, 
the economy will be featured: (a) by changing and migrating demograph-
ics, (b) by signifi cant shift s in the markets for goods and services, and (c) by 
products’/services’ accelerated life cycles.1

Th e free fl ow of innovation and capital shall determine the success/
failure of industries and nations. Th en international tax competition gener-
ates. Tax competition exists when governments are encouraged to lower fi scal 
burdens to either encourage the infl ow of productive resources or discourage 
the exodus of those resources.2 It means a government strategy of attracting 
foreign direct investment, foreign indirect investment (fi nancial investment), 
and high value human resources by minimizing the overall taxation level 
and/or special tax preferences. Some authors also defi ne tax competition as a 
reduction in domestic tax rates, or the implementation of certain exemption 
schemes, in order to attract investors.3

1 Mapping the global future, Report of the National Intelligence Council’s 2020 project, 
Government Posting Offi  ce, Pittsburgh, December 2004, p. 29.

2 See: http://en.wikipedia.org/wiki/competition.

3 Bénassy-Quéré, A., Fontagné L. and Lahrèche-Révil, A., Foreign Direct Investment and 
the Prospects for Tax Co-Ordination in Europe, CEPII, No. 2000–06, p. 7. See also: Wilson, 
J.D., Th eories of Tax Competition, National Tax Journal, Vol. 52, 1999, pp. 269–304.
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However, one should have in mind that tax burden is just one factor 
of improving competitiveness, besides many others such as political, law and 
monetary stability, well-organized infrastructure, labor market fl exibility etc.

Th e above defi nitions lead us to the conclusion that economic competi-
tion is implemented mainly by entrepreneurs, companies and other forms of 
doing business, while tax competition is practiced directly by governments.

2. Reasons for competition

Th ere are a number of reasons for economic competition. Th e fi rst one 
is the freedom to produce, buy, and sell what one wishes. Free competition 
is the enemy of complacency.4 In a competitive environment, there is no 
opportunity to relax, for this may allow one’s competitor’s to innovate by ei-
ther producing a better product or fi nding a cheaper way of producing or 
selling existing products. Competition thus keeps producers and retailers on 
their toes. Th e second reason is that the need for economic survival against 
competition keeps prices down and quality up. Th is, quite obviously, is to the 
advantage of the consumer. International economic competition can boost a 
country’s growth and productivity. Conversely, restricting competition harms 
economic performance and delays development.5

Tax competition occurs because of rising fl ows of international trade 
and investments, greater labor mobility among countries and rapid transfers 
of technology. Globalization is knitting separate national economics into a 
single world economy.6

High tax rates are more diffi  cult to sustain in this new economic envi-
ronment. As economic integration increases, individuals and businesses gain 
greater freedom to take advantage of foreign economic opportunities. Th at 
increases the sensitivity of decisions about investment to taxation.

We can make conclusion that economic competition exists because the 
sellers or buyers take the initiative. Th ey compete of their own accords. How-
ever, tax competition is caused by the pressure from low-tax countries which 
are attracting the capital and manpower. Th erefore, countries have to keep tax 
rates “reasonable” to dissuade workers and investors from moving to a lower 
tax environment.

4 Wolff , J., Libertarianism, Utility, And Economic Competition, Virginia Law Review, Vol. 
92–1607, 2006.

5 Gurria, A., Competition: Th e Rules of the Game, Presentation of the Competition 
Assessment Toolkit, Mexico City, June 2007.

6 Edwards, C. and Rugy de V., International Tax Competition, Economic Freedom of the 
World: 2002 Annual Report, p. 43.
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3. Forms of competitions

a) Economic competition

Economic competition takes a number of levels.7 Th e fi rst level is to 
compete in price and quality. A commodity which is inexpensive but elegant 
usually can gain a bigger market share. For example, during the course of 
international competition, many Chinese products approach strategy of pric-
ing-competition in order to promote the competitiveness. But such a com-
petitive strategy is prone to suff er an anti-dumping lawsuit.

Th e second level is competition in patent technology. Th e manufactur-
ers with a new and effi  cient patent technology occupy a dominant position in 
the competition. Th ey earn a lot through permitting theirs patents or trans-
ferring their trademarks.

Th e third level is competition in standards and institutions. Country or 
fi rm turns their own technological standards into international ones through 
international approval procedure, and then monopolize the international 
market fundamentally. Correspondingly, countries take great part in making 
and modifying the international rules in order to ensure their technological 
standards become international ones. Th e standard competition and the in-
stitution competition are complementing each other.

b) Tax competition

As to the tax competition, governments typically adopt so-called “car-
rot-and-stick” policies, so the forms of tax competition shall be the following 
ones:

– Substantial cuts in individual and corporate statutory income tax 
rates;

– Reductions in wealth taxes, withholding taxes, and capital gains taxes;

– Tax breaks or holidays;

– Favorable tax regimes for non-residents; etc.

We can conclude that the forms of economic competition are diversity 
and widely concerned. Tax competition is mainly referred to tax cuts and 
other tax incentive measures for attracting the investments and raising em-
ployment.

7 Qiao Xin Sheng, “Th e three levels of International competition”, People Daily, January 26, 
2005.



9–12/2008. Gordana Ilić-Popov, Xin Kui Fan (стр. 21–38)

25

4. Advantages and disadvantages of competition

Both economic and tax competition have their advantages and disad-
vantages.

a) Advantages and disadvantages of economic competition

Economic competition causes commercial fi rms to develop new prod-

ucts, provide better quality services, as well as innovate their technologies. 

Th is gives consumers wider possibilities for choice, but also improves the 

quality of goods and services at the global market. Th e greater selection typi-

cally causes not only lower prices for the products compared to what the 

price would be if there was no competition at all (monopoly) or little compe-

tition (oligopoly).8

However, economic competition may lead to wasted (duplicated) eff ort 

in some circumstances.9 We can take a closer look by the following example. 

China Unicom and China Mobile are the two most competitive telecommu-

nication corporations in China. China Unicom planed to set up many net-

works and installations to launch and receive signals throughout the country. 

Th e fi rst district it wanted to cover is Beijing, the China’s capital. But China 

mobile has already covered Beijing’s signals. What’s more, China Netcom (a 

local telecom corporation) also joined into this competition. Th en they cov-

ered Beijing’s signals again and established installations again. Duplicate es-

tablishment came up, which caused the relatively overproduction.

Excessive economic competition may infl uence social stability. Th e 

frequent battles for resources and consumers between diff erent enterprises 

exacerbate the economic competition. Th is shall cause a less effi  ciency of re-

source distribution. Many producers will fi nd they can no longer sell their 

goods and then lose their market. Th ey may have a defi cit; some even will 

reshape and go bankruptcy. Workers and employers in these enterprises will 

increasingly lose their jobs owing to business failure. Th e income gap among 

diff erent regions and individuals becomes higher, which will have a negative 

impact on social stability.

8 See: http://en.wikipedia.org/wiki/competition.

9 See: http://en.wikipedia.org/wiki/competition.



ЧЛАНЦИ Право и привреда

26

b) Advantages and disadvantages of tax competition

1) Advantages of tax competition

Firstly, tax competition promotes growth. It is almost universally ac-
cepted that high tax rates inhibit economic growth.10 Tax competition, by 
encouraging lower tax rates and less taxation of savings and investments, can 
benefi t the economy.11 Th is general concept is known in the fi nancial litera-
ture as the Tiebout Hypothesis.12 As we have already mentioned above, tax 
competition exists when people can reduce tax burdens by shift ing capital 
and\or labor from high-tax jurisdictions to low-tax jurisdictions. Th is migra-
tion disciplines profl igate governments and rewards nations that reduce tax 
rates and engage in pro-growth tax reform.13 More specifi cally, tax competi-
tion generates dividends by making it harder for the government to double-
tax savings and investment. In today’s global economy, this means both more 
investment and better investment. For instance, by helping to reduce the tax 
bias against savings and investment, tax competition results in more capital 
formation.14 Th e lower tax rates caused by competition encourage savings 
and investment to move more easily around the globe. Th is means “world 
resources are better allocated; thus, output and standards of living rise.”15

Tax competition allows people to pursue better lives; taxpayers have 
more opportunity to “vote with their feet”.16 Savings and investment are par-
ticularly mobile, making excessive taxation of capital diffi  cult to maintain.17 
People, especially highly productive individuals, also can cross national bor-
ders and migrate to countries whose tax systems reward entrepreneurship 

10 For a good survey paper discussing the impact of taxes on economic performance, see 
Tanzi, V. and Zee, H., “Fiscal Policy and Long-Run Growth”, International Monetary Fund 
Staff  Papers, Vol. 44, No. 2 (June 1997).

11 Dwyer, T., “Harmful Tax Competition and the Future of Off shore Financial Centre, Such 
as Vanuatu”, Pacifi c Economic Bulletin, Vol. 15, No. 1 (2000), p. 31.

12 Tiebout, C., “A Pure Th eory of Local Expenditures”, Journal of Political Economy, Vol. 64, 
No. 5 (October 1956), pp. 416–424. See also: Wilson, J.D., “Th eories of Tax Competition”, 
National Tax Journal, Vol. 52, No. 2 (June 1999).

13 Mitchell, D., Tax Competition and Fiscal Reform: Rewarding Pro-Growth Tax Policy, 
Paper for the Conference “A Liberal Agenda for the New Century: A Global Perspective”, 
Moscow, April 8–9, 2004, p. 1. 

14 Hines, “Lessons from Behavioral Responses to International Taxation”, National Tax 
Journal, June 1999, p. 133.

15 Tanzi, V., “Globalization, Tax Competition, and the Future of Tax Systems”, IMF Working 
Paper, 101/1996.

16 Chevreau, J., “Welfare States’ Spiteful Attack on Tax Havens: OECD Targets the Symptom, 
Not the Cause: Overtaxation”, Financial Post (Canada), August 22, 2000.

17 Wickman, K., “Is Harmonization of Tax Policies between EU Countries a Good Idea?”, 
Stockholm Network Conference, March 1999, pp. 33–34.
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and hard work.18 Th is process maximizes economic growth and advances in-
dividual liberty of where to invest a capital.

Secondly, tax competition promotes fi scal responsibility.19

Tax competition limits the growth of state administration. A major-

ity of budget expenditures are fi nanced by tax revenues. It stands to reason, 

therefore, that a policy that puts downward pressure on taxes will help to 

control spending. Th is is a welcome development, particularly since lower 

levels of government spending are associated with better economic perform-

ance.20

It is not just that tax competition can make government more effi  -

cient.21 It could also encourage lawmakers to be more frugal with the col-

lected tax revenues.22 According to the OECD’s business advisory group, tax 

competition “creates pressure for less wasteful, and, therefore, more effi  cient 

uses of public funds”.23 In more academic terms, tax competition is not a 

“race to the bottom” (towards zero tax rates), but a race to the most effi  cient 

use of tax receipts. Th e institutional competition that will be triggered by mo-

bile labor and capital will consequently reveal what is meant under the (in) 

effi  cient government use of tax revenues.24

Tax competition aims at attracting the more mobile factors such as 

capital and qualifi ed manpower, at the expense of the less mobile factors, i.e. 

non-qualifi ed labor, property and natural resources. Due to this, the burden 

of adjustment of the budget relies more heavily on this less mobile factor.25 

However, tax competition does not necessarily lead to ineffi  ciency since it 

imposes a rationalization of public expenditures: fi rms accept higher taxes if 

the latter are associated with better infrastructures or public services. Hence, 

fi rms have access to public services at the lowest price thanks to tax competi-

tion.26

18 See: http://www.oecd.org.

19 Mitchell, D.J., “An OECD Proposal to Eliminate Tax Competition Would Mean Higher 
Taxes and Less Privacy”, Th e Financial Times, July 19, 2000.

20 Tanzi, V. and Zee, H., “Fiscal Policy and Long-Run Growth”, IMF Working Paper No. 
96/119.

21 Tanzi, V., “Globalization and the Future of Social Protection”, IMF Working Paper 
wp/00/12.2000, p. 15

22 Wilson, D., “Th eories of Tax Competition”, National Tax Journal, June 1999, p. 271.

23 Business and Industry Advisory Committee to the OECD, A Business View of Tax 
Competition, June 1999 (available at www.biac.org).

24 Wickman, K., op. cit.

25 Bénassy-Quéré, A., Fontagné L. and Lahrèche-Révil, A., op. cit., p. 7.

26 Bénassy-Quéré, A., Fontagné L. and Lahrèche-Révil, A., op. cit., p. 7.
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2) Disadvantages of tax competition

However, tax competition may also have some disadvantages. Th ere 
are authors which are not fully convinced that tax competition is the best 
possible option countries can choose.27 Th ey are as follows.

(a) Distorting investment

Low tax policies particularly distort the location of capital. Individu-
als and companies are able to choose among many countries where to work, 
save, shop or invest their fi nancial capital. In these decisions, they take into 
account the impact of taxes, especially as long as the tax systems of diff erent 
countries signifi cantly diverge. Th erefore, these could induce potential distor-
tion in the patterns of trade and investment. Tax competition could under-
mine economic integration in Europe, while fi scal integration may enhance 
economic effi  ciency and economic integration within the common market.28

(b) Reducing welfare

Tax competition induces fi scal externalities which could reduce a glo-
bal welfare. If tax competition causes a “races to the bottom” in capital tax, 
tax revenues are most likely to fall.29 Th e taxpayer mobility, i.e. the ability to 
“vote with one’s feet” will also likely make countries with high taxes to lose 
revenue, making it harder for their policy makers to fund expensive govern-
ment program. Th at means some countries’ welfare will be reduced.

(c) Eroding tax base

Harmful tax competition may exist when tax regimes are developed as 
tax havens. Th ese regimes are tailored not to meet their own fi scal responsi-
bilities such as appropriate tax level and reasonable public expenditures, but 
to erode the tax base of other countries. Th ey will do harm to other countries’ 
tax sovereignty and destroy the normal order of tax competition.

Th ere are some special standards to determine the harmful tax com-
petition, such as:

– No any tax or very low eff ective tax rate;

– Lack of transparency;

27 Napierela, M. and Sawicki, M., “Th e tax competition and tax harmonization in European 
Union”, University of Aarhus, Aarhus 2006, p. 13.

28 Vogiatzoglou, K., “Tax Competition versus Fiscal Integration in Europe: A European 
Perspective”, FACTA UNIVERSITATIS, Economics and Organization, Vol. 2, No. 2∕2004, 
p. 119.

29 Mendoza, E. G., “Winners and Loser of Tax Competition in the European Union”, Kiel 
Week Conference on Macroeconomic Polices in the World Economy, 2003.
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– Lack of eff ective information exchange; etc.30

Even though the tax competition is a real problem which could lead to 
a public funding crisis due to lowering especially corporate taxes, it should 
be said that tax competition within certain limits can be benefi cial to boost 
countries with a lack of comparative advantage.

5. Regulations (or restrictions) on competition

a) Restrictions on economic competition

In the course of the economic competition the superiors survive and 
the inferiors shall be eliminated. Th en monopoly happens and limiting com-
petition appears. Th ere is anti-competitive phenomenon. Th ey are deemed to 
unfairly distort free and eff ective competition at the market place. Examples 
include cartels, restrictive trading agreements, predatory pricing and abuse of 
a dominant position.31 On the other hand, the market mainstays operate and 
make business separately, so their businesses are of blindness and no order. 
Both the two sides will hamper and impact a sound development of economy. 
Th en the economic competition needs some regulations to overcome above 
mentioned disadvantages and regulate the market competition. Th at’s why al-
most each country has its Competition Act, as well as Anti-monopoly law.32

b) Restrictions on tax competition

Th ere has been a growing threat to tax competition. Even though gov-
ernment offi  cials in many countries have responded to competitive pressure 
by performing their uncompetitive tax regimes and lowering tax rates, others 
are bucking the trend. High-tax welfare states such as Germany and France 
have no desire to compete with low-tax countries. Th eir aim is to eliminate 
the tax competition, because it threatens the revenues that support their top-
heavy welfare states. Th ey oft en use multinational organizations such as the 
OECD, EU and UN to dictate policies that are detrimental to lower-tax coun-
tries. Th ey demand that “tax haven” countries and territories make an open-
minded commitment to change their laws so that foreign governments could 
more easily collect taxes on the so-called worldwide income and assets of 
their residents. Th e OECD proposal, which is backed by offi  cials in the pri-
marily high-tax countries that form the core of its membership, would create 

30 Weiner, J.M., “Th e OECD’s Report on Harmful Tax Competition”, National Tax Journal, 
Vol. 51, No. 3 (September, 1998), pp. 603–605.

31 See: http://en.wikipedia.org/wiki/competition.

32 Penazova, M., “Protection of economic competition”, Czech Business Weekly June 1, 
2007.
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a cartel by eliminating or substantially reducing the competition these high-
tax countries face from the low-tax countries.

Th ey favor “tax harmonization” to compact tax competition. It means 
a policy aiming at limiting the scope for tax competition through the imposi-
tion of minimum tax rates and the standardization of tax bases.33 Th e justi-
fi cation for tax harmonization is twofold. First, tax discrepancies may distort 
the allocation of resources, particularly capital. Secondly, tax competition 
could lead the governments to reduce taxes on mobile bases at the expense 
of immobile bases.

Tax harmonization can be infl icted on low-tax countries in two ways. 
In some cases, the international bureaucracies argue for explicit tax harmo-
nization, which would occur when countries agree to set minimum tax rates 
or decide to tax at the same rate.34 With such form of direct harmonization, 
taxpayers are unable to benefi t from better tax policy in other countries and 
governments are insulated from market discipline. In other cases, they urge 
implicit forms of tax harmonization such as global information-sharing, so 
that high-tax countries can track and tax capital that fl ees to lower-tax coun-
tries. Many high-tax welfare states want low-tax countries to provide them 
with fi nancial information on non-resident investors.35

From what has been compared above, we can see that the restrictions 
on economic competition are made by one country’s government. Th e aim 
is to regulate the competition in case the situation gets worse. Th en these 
restrictions lead economic competition to a virtuous-cycled one. However, 
restrictions on tax competition are made by organizations of many countries, 
like the European Union, the OECD and alike. Certain restrictions are es-
tablished to protect national state budgets. A cartel to keeps taxes high is 
doomed to fail unless each country in the world signs on. So the tax competi-
tions will survive.36

III China’s position in the competition

1. Measures to beat the rivals in the economic competition

Economic competition depends more on how much the economic 
system is developed than on quality and economic structures itself. Chinese 

33 Bénassy-Quéré, A., Fontagné L. and Lahrèche-Révil, A., op. cit., p. 6.

34 Mitchell, D., “Tax Competition and Fiscal Reform: Rewarding Pro-Growth Tax Policy”, 
pp. 3–4.

35 Quinlan, A.F., “U.S. Benefi ts from International Competition”, Budget and Tax News, 
January 1, 2007.

36 Frey, B. and Eichenberger, R., “To harmonize or to compete? Th at’s not the question”, 
Journal of Public Economics 60, 1996, pp. 335–349.
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market economy system has just a history of over twenty years. It still has a 
long way to go and needs several generations’ eff orts to perfect the market 
economy system. But China has to compete with the developed countries 
at the world market. Th ey will not wait for China; some of them shall even 
try to retard the progress of China’s economy using diff erent means. During 
an all-round economic competition, China must undertake some measures 
while learning from other countries’ experiences to overcome many diffi  cul-
ties in order to survival a complicated and varied international economic jun-
gle.37 We shall elaborate some of these measures.

a) Perfecting the macro basis

To establish a good macro management system of market economy is 
a main part of perfecting the macro basis for China to win in the economic 
competition. At present, there are plenty of works to do, but the following is 
the most important:

1) Draw up transparent economic information law

Market economy is a kind of competitive economy. Th e transparency 
and availability of economic information are important factors for fair com-
petition. Owing to the blockade, isolated and unfair retained of the economic 
information, Chinese enterprises cost more to make decisions when operat-
ing their businesses. Th is reduces the competitive power of Chinese enter-
prises. Th erefore, a transparent economic information law should be drawn 
up as soon as possible. According to the law, all the economic, resource and 
environment data, as well as science and technology information, off ered by 
some concerned departments which are aided by national funds, should be 
published timely and provided to all enterprises for free.

2) Set up a state bureau serving for small-sized fi rms

In the framework of national economy, small-sized fi rms outnumber 
the large and medium-sized enterprises. Small-sized fi rms create greater em-
ployment opportunities and increase national tax income as well, but they are 
in unfavorable situation in economic competition. Th ey don’t possess almost 
any infl uential power over the national economic policy. Generally speaking, 
small-sized fi rms are fl exible and easy to adapt to the market. But they have 
their shortcomings such as lack of information, poor management, slowly or 
rare development of new products, etc. To improve the competitiveness of 

37 China Modernization Research Group, “Report on China Modernization”, 2008 (available 
at: www.china.com.cn).
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small-sized fi rms, a special state bureau should be set up to provide manage-
ment training for personnel in these fi rms, as well as to give them some help 
in technology, information and fi nancing.

3) Establish a national energy ministry

Energy is “the blood” of industrial economy. With the promotion of 
Chinese industrialization and the improvement of people’s living standard, 
energy will become a bottle neck of China’s economy and hamper Chinese 
enterprises to beat rivals in international economic competition. However, 
enterprise itself can do little at the international energy market. Even in 
countries whose energy industry is powerful, the Ministry for Energetic is 
one of the very important ministries. Th erefore, it is strategically important 
for China to make an overall management on its energy competition with 
other countries.

b) Nurturing the micro basis

International economic competition happens not only at the govern-
ment level but also and more oft en, at the enterprises’ level. Th us, the inter-
national competitive power of the enterprises is the micro basis for China to 
win the competitors.

Since China has implemented the policy of reform and open in 1978, 
a group of enterprises had developed and expanded. But, from international 
perspective, the Chinese large-sized enterprises are not only in small scale 
but also with low economic returns. Th ey are seriously lack of develop stam-
ina. Th is indicates that the competitive power of Chinese enterprises is still 
rather weak. Th ey are not able to contend with huge multinational enterprises 
at the international market only by their own eff orts.38 Chinese enterprises 
should be encouraged by the Chinese government to develop in many aspects 
such as changing competitive strategy, improving the ability to innovate and 
strengthening management.

1) Change of the competitive strategy

Chinese enterprises used to compete with other countries’ enterprises 
through lower prices. Indeed, this strategy made Chinese enterprises expand 
market share, but it also made enterprises disregard of or lose the ability of 
technology innovation and the improvement of promotion skill. Th en, at last, 
the enterprises may have no ability to compete. With the advancement of 

38 Jin Pei, “Report on Chinese enterprises’ competitive power—creation and competitive 
power”, Business Modernization, June 2006, pp. 30–31.
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technology and the time pass by, new and high technology industries de-
velop, they may break up and reorganize. So if China wants to secure its good 
position in the world economy and even grow into a stronger economic com-
petitor, it should change its competitive strategy to technology competition.

At fi rst, China should fi nd out the current situation of its new and 
high technology industry development in diff erent industries. Although Chi-
nese information technology and spacefl ight technology are advanced in the 
world, the core technology of main industries including mobile phone manu-
facturing, DVD and car manufacturing are dominated by magnates in other 
countries. Most Chinese enterprises are still on a lower standard by imitating 
foreign enterprises. Both the technology research and development and ap-
plication number of their core patent lag behind international enterprises.39 
On account of lacking core technology, Chinese enterprises are under other 
countries magnates in certain industries and the products are manufactured 
with relatively higher cost (although it is still lower than other countries’ pro-
duce cost). In addition, because of lacking core technology, dumping inves-
tigation groups in developed countries always think that Chinese products 
are susceptible of low price dumping and then investigate Chinese products. 
Th ey even oft en refuse to admit that China economy is a market one. So 
they use another market economy as a substitute country and compare the 
production costs of Chinese products with the substitute country’s produce 
costs of the same products. Usually, the latter costs are higher than Chinese 
produce costs. Finally, the country will impose high anti-dumping tax over 
Chinese products and drop Chinese products out of local markets. For exam-
ple, Chang Hong which is a famous brand of television was dropped out of 
the European and American markets for this reason.

To change this, Chinese government should give fi rms the research 
and development funds (R&D) which enable them to cooperate eff ectively. It 
is important that fi rms have a vanguard position in the new and high techno-
logy industry. China should introspect the thinking of “seeking technology by 
opening the market”. China used to emphasis on its huge market and wanted 
to seek the foreign countries’ advanced technology, but obtained little. From 
now on, it should base itself upon the advantages of its huge market and try 
to grasp the power to draw up a technology standard.

2) Improve the ability to innovate

China should cast its eyes to a higher level of economic competition 
which is discussed in the fi rst part of this paper, and gain a seat in it. To 
achieve this goal, China has to improve the ability to innovate. Only if you 

39 Wei Xin, “Developing core technology to change China to a strong manufacture country”, 
Investment and corporation, April 2002, pp. 44 –45.
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bring about competitive technology standards, it can be expected that others 
will accept your standard.

Enterprises are the main subjects in improving innovated ability. In 
order to reduce the risk in research and development, enterprises, as well as 
universities and Research Institutes must cooperate eff ectively. Th ey can bear 
the risk together and share the achievements. Research bases can be set up 
and used to launch long-term research projects.

On the other hand, there is also need for adequate government support 
in improving the innovation ability. In that sense, the R&D expenses should be 
exempted from Income Tax; the accelerated depreciation of equipment for re-
search and development should be allowed; etc. At the same time, Chinese gov-
ernment should also strengthen the protection of intellectual property. Without 
the protection of intellectual property, no one will devote to innovation.

3) Improve entrepreneurs’ competitiveness

Excellent entrepreneurs should be permanently educated. For this 
purpose, enterprises should establish a special training center as well as pro-
vide designated funds. With these measures, about 0.2 million entrepreneurs 
could be trained each year. Entrepreneurs are so-called souls of enterprises.40 
If the competitiveness of entrepreneurs enhances, the competitiveness of en-
terprises shall be enhanced, too.

4) Strengthen the theoretical research on international economic 
competition

National research departments should increase the fi nancial aid to 
support the theoretical research on international economic competition. 
Th e achievements in scientifi c research on economic competition should be 
spread quickly. In that way, the Chinese enterprises could better understand 
the new theories, new ideas as well as new methods of international eco-
nomic competition.

c) Improving the international competitive environment

Chinese enterprises oft en sustain unfair treatment in international eco-
nomic environment. Take a look at the example of Chang Hong, which has 
been mentioned above. Not only the Chinese enterprises’ behaviors at a glo-
bal market but also the Chinese government’s behavior is responsible for the 
improvement of international economic competition environment. Chinese 

40 China Modernization Research Group, “Report on China modernization”, 2008.
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government should strengthen the economic cooperation with the countries 
all over the world. Th e government shall become a powerful backing for Chi-
nese enterprises to successfully join in international competition.

2. Measures to beat the rivals in the international tax 
competition

As it has been discussed in the fi rst part of this paper, most industrial 
countries have pursued tax reforms to ensure that their economies become 
or remain attractive for investors. Rising tax competition has also caused gov-
ernments to adopt defensive rules to prevent residents from moving to lower 
tax jurisdictions. However, such rules do not promote economic growth nor 
improve ineffi  cient tax systems. Th erefore, a more constructive response to 
tax competition would be to adopt domestic pro-growth tax policy by using 
the following measures:

a) Taking active part in the international tax competition by 
adjusting its tax preferential policy

China can attract foreign capital through eff ective tax competition 

measures. For example, the special attraction should be drawn to the tax pref-

erences on investing in the Central and West region of China, also tax reliefs 

for supporting the improvement of technology, and certain tax incentives for 

stimulating consumption. However, China should pay more attention not to 

violate the restraints. Some of the existing tax preferences are, to certain ex-

tent, considered as “harmful tax competition” because they are in a mass and 

very complicated, as well as oft en non-transparent.

In order to be in an advantageous position at a global market, China 

should sort out and adjust its tax preferential regimes. Th rough these adjust-

ments, these policies shall be more reasonable and eff ective.

1) Change in the state body prescribing the tax preferential
policies

Introducing of preferential provisions into the tax legislation should 
be in the power of the legislative body, i.e. the national people’s congress. 
Th ese measures should not be introduced by administrative regulations or by 
decisions of local units of government. Having in mind the current situation 
in China, this could be diffi  cult to realize in the moment. Th erefore, pres-
ently the State Council should stipulate the unifi ed forms or tax incentives. 
Ministry of Finance and the State Tax Bureau should then explain how to 
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implement these tax incentives, but they have not to change or modify the tax 
elements. Both bodies must be legally examined on a regular basis.41

2) Adjust the structure of tax incentives

Aft er more than twenty years of reform, the tax preferential policy has 
promoted the development of the economic special zones, the coastal open-
ing cities and the inland technological developing districts. However, such 
policy has also aggravated the regional disequilibrium of economic develop-
ment, which makes broader the economic gap between the coastal areas and 
inland, on the one side, and the rural areas, on the other one. Th erefore, it 
is necessary for China to abolish the current method which provides prefer-
ences to foreign investors regardless of their investment scale, technological 
level or the industry type.

In order to change the above-mentioned status and meet the needs of 
industrial upgrading in eastern areas of the state and industrial restructuring 
in western areas, diff erent tax preferential policies should be created for dif-
ferent regions in China.

For the coastal areas in east and south, China should make policies to 
encourage investors on capital, as well technology intensive industries. At the 
same time, it should abolish the current tax preferences which are given to 
labor intensive industries (i.e. ordinary processing industries) and services.

For the central parts of China, the policies mainly for encouraging ex-
port-oriented economy development should be preserved in order to reduce 
the enterprises’ tax burden.

For the western areas, China should adopt certain tax incentives to 
transform the traditional industries, and support the development of high-
tech industries.42

3) Change the forms of tax preferential policies

Chinese tax preferential policies mainly include the forms of reducing 
tax rate and tax allowances. Accelerated depreciation and investment credits 
are rarely used. However, the tax incentives on tax base play an important 
role in arousing the enterprises’ enthusiasm to devote themselves to scientifi c 
research and technology development. Th us, they should be applied espe-
cially to encourage the investment on technology innovation.

41 Li You Ping and Huang Yan, “Dynamic Analysis on International Tax Competition and 
the Countermoves for China”, Taxation Research Journal, April 2006, pp. 13–14.

42 Yan Wei, “International Tax Competition Infl uences China and the Countermoves”, 
Taxation Research Journal, May 2005, pp. 4–6.
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b) Reforming tax system to promote economic growth

Generally speaking, Chinese tax system is competitive. Th rough the 
tax reform in 1980s and the radical tax reform in 1994, China had attracted 
a huge foreign capital successfully. However, since 1990s the other countries 
had also reformed their tax systems in the similar direction, so the com-
petitiveness of Chinese tax system has reduced gradually. Th erefore, certain 
shortcomings should be overcome. Here we shall discuss just two of them.

1) Transformation of Value Added Tax from the production
type to a consumption type

At present, majority counties in the world have the consumption val-
ue-added tax. Th e production value-added tax which had been carried out in 
China since 1994 has negative eff ects on investments and export. Th e reason 
why China chose this type lies on the fact that production value-added tax 
can provide an exceptionally stable and fl exible source of government rev-
enue and it can eff ectively do well to defl ation. However, in last years the 
input tax amounts of fi xed assets are not permitted to off set from the output 
tax amounts. So it hampers enterprises to invest in technology innovation 
and modernization. Furthermore, the standard tax rate of value added tax is 
still very high (17%) and the tax refund is not functioning very well. Th ese 
two problems increase the enterprises’ tax burden and weaken the competi-
tiveness of the whole tax system. For these reasons, the reform of VAT be-
gan in North-east China in 2004. In 2007, Ministry of Finance and the State 
Administration of Taxation chose some industries of the old industrial bases 
in 26 cities in the Central Region as pilots where the scope of off set for the 
value-added tax is expanded. Th is is a signifi cant measure taken by the cen-
tral government for promoting the development of the Central Region, but it 
is still not enough. In addition, it shall make new disequilibrium among dif-
ferent regions. Th us, China should adopt the transformation from a “product 
VAT regime” to a “consuming VAT regime” throughout the country as soon 
as possible. Th e tax refund system of export products should be also per-
fected including simplifying the procedure of the tax refund and thoroughly 
refunding the entire export product’s tax.

2) Improve the Individual Income tax

Certain changes should be also made within the individual taxation. A 
global model should be gradually introduced. In this way, the government’s 
goal of fair distribution of income can be achieved.
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IV Concluding remarks

Economic theory states that competitive markets result in a conver-
gence of prices since producers discover that they lose customers if they 
charge more than the market price and lose earnings if they charge below the 
market price. Th is suggests that tax competition not only may lead to lower 
tax rates, but also that tax rates will tend to converge. Tax competition is 
particularly important in today’s global economy, and it has helped convince 
many countries to implement pro-market tax policy.

With the eff orts to strengthen economic competition and tax competi-
tion, increase investment and employment, the crucial ingredients for fair 
progress will soon be brought in China as a prosperous country.

др Гордана ИЛИЋ-ПОПОВ
професор на Правном факултету Универзитета у Београду

Xin KUI FAN
Факултет за финансије и опорезивање
Универзитет за право и економију у Zhongnan-у
Народна Република Кина

ЕКОНОМСКА И ПОРЕСКА КОНКУРЕНЦИЈА У 
ГЛОБАЛНОЈ ПРИВРЕДИ

Резиме

Повећана мобилност капитала на међународном плану је глобал-
ни феномен, повезан са процесом глобализације који је у току. Тако је 
постојећа пореска конкуренција део ширег питања економске политике 
у светској економији, која је под сталним променама и интегрисањем. 
У првом делу овог рада упоредиће се економска конкуренција са пореском 
конкуренцијом, са аспекта земаља у развоју. Други део рада бави се на-
чинима на које Кина може да постигне своје циљеве у конкуренцији.

Кључне речи: економска конкуренција, глобализација, пореска конкурен-
ција, пореска хармонизација.
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УДК 336.227.3

др Хасиба ХРУСТИЋ
професор Факултета за правне и пословне студије у Новом Саду

ОБЛИЦИ ПОСЛОВАЊА У ЗЕМЉАМА
ПОРЕСКОГ РАЈА

Резиме

Богати појединци и компаније у државама са осетљивим банкар-
ским системом изразили су потребу да држе своју имовину у иностран-
ству у циљу заштите од колапса њихове домаће валуте и банака, и 
што су изван домета девизне контроле. Уколико траже и поверљивост, 
онда је рачун у OFC често средство избора. Они користе повољности у 
нижој пореској стопи. Tакође постоји спектар различитих шема, које се 
могу правно бранити, које се ослањају на комплексност и двосмисленост 
домаћег законодавства. Мултинационалне компаније усмеравају своје 
активности кроз минимизирање њихове пореске обавезе помоћу OFC и 
трансферних цена, нпр. произведена роба у матичној мултинационал-
ној компанији се фактурише у офшор (без профита), тако да се профит 
пренесе у режим ниских пореза у интернационалну бизнис корпорацију 
у власништву мултинационалне матичне, која ће потом ту исту робу 
рефактурисати са профитом. Многе економске активности у земљама 
пореског раја данас се састоје од професионалних финансијских услуга 
управљања инвестиционим фондовима, банкарствa, животног осигу-
рања и пензијских фондова. Последњих година неки OFC са значајним 
сумама глобалних међународних финансијских токова и њиховом пове-
заношћу са другим финансијским центрима својим активностима ути-
чу на финансијску стабилност у многим државама.
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Кључне речи: порески рај, офшор финансијски центар, пореско зако-
нодавство, резидент, нерезидент, глобализација, пореска 
конкуренција, трансферна цена, банкарска поверљивост, 
тајност.

I Увод

Данас је уобичајено да се пореским рајем (пореска уточишта или 
скровишта)1 називају места где су порези, односно све јавне дажбине 
ниске или их уопште нема, а процедуре једноставне уз заштиту финан-
сијске приватности. Ова чињеница охрабрује инвеститоре, јер су тиме 
уштеде на име пореза велике.

Не постоји јединствена дефиниција за земље пореског раја које 
су уједно познате и као офшор финансијски центри (Off shore Financial 
Centers – OFC).2 Према УН дефиницији, земља пореског раја или оф-
шор институција је било која банка у свету која прима депозите и/или 
која управља имовином израженој у страној валути у корист лица чије 
је стално место боравка на другом месту.3 Наиме, ради се о пружању 
одређених бенефиција нерезидентима имајући у виду да је у скоро свим 
државама у свету резидентство примарни елемент за одређивање ста-
туса обвезника. Мада су неки стереотипи нетачни да су сви офшор 
финансијски центри лоцирани на сунчаним острвима, попут Кариба и 
Јужног Пацифика, најважнија карактеристика земаља пореског раја је 
да нису увеле пореске обавезе за нерезиденте или ако и јесу оне су врло 
скромне, а тајност рачуна је загарантована.

OFC не користе само индустријски развијене државе, већ све 
државе чији су финансијски системи рањиви на промене у токовима ка-
питала, брзу акумулацију краткорочних дугова, девизне флуктуације и 
селективну либерализацију трансфера капитала.

Форум за финансијску стабилност (Th e Financial Stability Forum 
– FSF), дефинисао је да су земље пореског раја оне које имају законо-
давство са ниским порезима да би привукле одређене активности нере-
зидената.4

ОЕЦД је идентификовао три кључна фактора која се узимају у об-
зир да би се нека земља, подручје или место сматрало пореским рајем:5

1 Енг. tax havens.

2 OECD, Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue, Paris, 1998, стр. 23.

3 United Nations, Financial Havens, Banking Secrecy and Money Laundering, 1998.

4 Financial Stability Forum, Report of the Working Group on Off shore Centres, April 5, 
2000.

5 OECD – Th e Organisation for Economic Co-operation and Development. Државе члани-
це ОЕЦД су: Аустралија, Аустрија, Белгија, Канада, Чешка, Данска, Финска, Фран-
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– нема или има номиналне порезе само за специфичне случајеве, 
или се нуде као места која нерезиденти користе за избегавање 
плаћања пореза у њиховим државама резидентства. Већи број 
земаља пореског раја или нема порезе на доходак или ако их 
има ти порези су врло ниски. Али, ниједан офшор центар није 
увео порез на капиталну добит и порез на наслеђе. Погодбе о 
висини пореске стопе, као и друга пракса када се доследно не 
примењују правила, неодговарајући надзор и немогућност ле-
галног приступа финансијским подацима од стране пореских 
органа су уобичајена обележја земаља пореског раја;6

– недостатак транспарентности и размене података са другим 
државама;

– земље пореског раја типично имају законодавну регулативу и 
административну праксу према којој су пословни и имовински 
подаци заштићени стриктним правилима тајности укључујући 
и заштиту од прегледа и пореских испитивања од стране по-
реских органа. Тиме се спречава било какав увид у податке о 
пореским обвезницима.

Нека офшор законодавства штите имовину пренету у личне фон-
дове из држава са високим порезима како би се у будућности избегло 
опорезивање те имовине као наслеђене у тим државама.

Међутим, постојање земаља пореског раја не значи да су све ин-
вестиције усмерене ка тим подручјима и областима. Мада је неспорно 
да пореска политика игра доминантну улогу у економским одлукама, 
опорезивање није једини фактор који утиче на доношење тих одлука. 
Обимна регулатива, корупција, инфлација и протекционизам, чине 
привреду једне државе неатрактивном за пословање и инвеститоре. 
Затим, ту су и неадекватно заштићена имовинска права, флексибилно 
тржиште радне снаге и већи обим јавне потрошње.7 Чест случај је да 
богати појединци и компаније у државама са неразвијеном привредом 
и несигурним банкарским системом држе капитал у земљама пореског 
раја ради заштите од колапса њихових домаћих банака и/или од потен-
цијалне девизне контроле. Уз то, отворени банкарски рачун у OFC пред-
ставља средство избора уколико се ради о поверљивости информација. 

цуска, Немачка, Грчка, Мађарска, Исланд, Ирска, Италија, Јапан, Кореја, Луксем-
бург, Мексико, Холандија, Нови Зеланд, Норвешка, Пољска, Португалија, Словач-
ка, Шпанија, Шведска, Швајцарска, Турска, Велика Британија, САД.

6 Према подацима ММФ, подручја пореског раја укључују 12 најразвијенијих земаља 
у свету са највећим БДП по становнику. 

7 Vito Tanzi, Globalization and the Future of Social Protection, IMF Working Paper No. 
WP/00/12, Washington, January 2000, стр. 15.
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Зато, за нека лица те земље или подручја у ствари јесу порески егзил. У 
сваком случају, поверљивост коју пружају земље пореског раја врло је 
важна.

У неким државама је и страх од одузимања или конфискације 
имовине такође мотив за премештање имовине у офшор центре. Ови 
центри често су и заштита од неограничених обавеза које укључују и 
измену власничке структуре са којима се сусрећу компаније и грађани 
у неким државама.

II Настанак земаља пореског раја

Коришћење различитих пореских законодавстава држава да би се 
избегла или смањила пореска обавеза старо је колико и само опорези-
вање. Настанак земаља пореског раја обично се везује за развој концеп-
та пореске конкуренције почетком XII века, мада је по неким ауторима 
тај порески статус имао Ватикан као први пример пореског раја још у 
осмом веку. Иако је тешко речи који је то догађај одредио раст и развој 
данашњих модерних земаља пореског раја, динамичан раст тих земаља 
најчешће се приписује периоду након Првог светског рата и надаље 
када је преовладала тенденција раста пореског терета. Нарочито је пос-
ле Другог светског рата дошло до повећања пореза у европским држа-
вама ради реконструкције привреде и друштвеног развоја. Швајцарска, 
која је имала неутралан статус за време рата, избегла је ове трошкове, 
тако да је била у стању да одржи ниске порезе, постајући лидер у при-
влачењу капитала искључиво из пореских разлога. Почетком двадесетог 
века, швајцарске банке дуго су биле уточиште капитала за људе који су 
бежали из Русије, Немачке и Јужне Америке.

Данашње модерне земље пореског раја прошле су неколико фаза 
развоја након два светска рата. Од 1920. до 1950. године за земље пореског 
раја везивало се избегавање пореза на доходак грађана богатих поједина-
ца. Међутим, од 1950. и надаље, број земаља пореског раја бележи раст 
захваљујући корпоративним групама које су у тим земљама умањивале 
своје пореске обавезе. Та стратегија генерално се ослањала на избегавање 
двоструког опорезивања између законодавства држава са високим поре-
зима и законодавства држава са ниским порезима (која пружају ниске 
пореске стопе и могућност избегавања двоструког опорезивања). Управо 
из тих разлога већи број држава укинуо је или ограничио уговоре о избе-
гавању двоструког опорезивања са малим земљама како би од те праксе 
заштитио своје јавне приходе од корпоративног пореза.

Средином 1980. година, већина земаља пореског раја изменила 
је фокус њихове легислативе укидањем локалног опорезивања и ства-
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рањем повољнијих услова, нарочито за нерезидентне међународне биз-
нис корпорације.

III Предности и олакшице у пословању и заштити имовине

Способност земаља пореског раја да привуку инвеститоре домо-
нстрира врсту фискалне политике која може да помогне развоју сиро-
машних држава. Земље пореског раја чине 1,2% светске популације, 26% 
светске имовине и 31% нето профита америчких мултинационалних 
корпорација. Ови подаци говоре у прилог чињеници да је пореска кон-
куренција у духу избора људи у погледу могућности штедње и инвес-
тирања а на штету држава које одржавају висок ниво опорезивања. За-
хваљујући пореској конкуренцији између држава, компаније и грађани 
врше трансфер капитала и имовине у пореске системе у којима порези 
не преоптерећују предузетништво и рад. Ову врсту миграције изазива 
пореска конкуренција којом се у пореском систему са нижим порезима 
максимизира профит и капитал, а тиме и привредни раст.

Постоји неколико разлога зашто се нека земља или подручје опре-
дељује да постане порески рај. Један од њих је да се дође до потребних 
средстава за сопствени развој. Зато се нуде ниже пореске стопе за ве-
лике корпорације под условом да оснују сталну пословну јединицу или 
компанију у земљи домаћину у којој би се запослило локално станов-
ништво.

Мале државе са малим домаћим финансијским сектором имају 
више разлога да развију офшор бизнис и да постану OFC. Најважнији 
је приход који се ствара офшор активностима на њиховом подручју, за-
посленост домаће привреде и јавни приходи од наплате такси за разна 
одобрења и регистрације.

Политика ниских пореза охрабрује долазак конгломерата из ин-
дустријски развијених земаља које ће радно оспособити локално ста-
новништво. За развој многих сектора мале земље нису оспособљене, 
те им промовисање ниских пореза служи да на своје подручје привуку 
стране компаније. Предности офшор пословања огледају се нарочито у:

(1) порасту профита, што је резултат никаквог или нижег опоре-
зивања;

(2) великим могућностима инвестирања;

(3) једноставнијој регулативи и минималним формалностима за 
пословно удруживање;

(4) постојању одговарајућег правног оквира за заштиту интегри-
тета на релацији принципал-агент;
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(5) репутацији иза које стоји пружање разних специјализованих 
врста услуга и поверљивост података;

(6) непостојању девизне контроле;

(7) заштити имовине од могућности судских спорова, истрага и 
сл.;

(8) заштити идентитета стварних власника.

Посебна пажња у офшор центрима поклања се развоју инфра-
структуре, комуникација, транспорта и обезбеђењу сигурности и поуз-
даности банкарског пословања, високом нивоу правних и консултант-
ских услуга, заштити личних и породичних имовинских права. Већина 
офшор центара немају порез на наслеђе, а неки порези плаћају се па-
ушално.

Ако се узме у обзир нетранспарентно радно окружење, укључујући 
висок ниво анонимности и елиминисање било каквих обавештења орга-
нима за криминална истраживања у земљи домаћину за бенефициране 
власнике капитала, земље пореског раја могу се користити и за сумњиве 
сврхе, као што су прање новца и пореска утаја.

Компанија може да уштеди велике суме новца плаћајући далеко 
мање порезе у земљама пореског раја. Поготово уштеда постоји у оним 
земљама које немају порезе на доходак.

Многи Скандинавци и Немци због повољнијег пореског третмана 
камате на депозите нерезидената имају банкарске рачуне у Луксембур-
гу. Већина латиноамеричких држава не опорезује дивиденде и камату, 
смањујући тако могућност одлива капитала у друге државе.

Почетком двадесетог века, богати грађани и компаније из држава 
са високим порезима увидели су повољности од премештања имовине 
и пословања у земље са никаквим или ниским порезима за нерезиденте, 
имајући у виду да се у скоро свим државама у свету резидентство узима 
као примарни елемент за одређивање статуса обвезника.

IV Земље или подручја пореског раја

Најпознатије земље или подручја пореског раја су:

– у Европи: Андора, Кампионе, Кипар, Гибралтар, острво Ман, 
Ђерси, Холандија, Лихтенштајн, Луксембург, Мадеира (Порту-
галија), Монако и Швајцарска;

– на Средњем Истоку: Бахреин, Израел и Либан;

– у Африци: Џибути, Либерија, Маурицијус и Сејшели;
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– у Азији и Пацифику: острво Кук, Гуам, Хонг Конг, Токио, Ла-
буан (Малезија), Макао (Кина), Мариани, Маршалова острва, 
Науру, Нуе, Филипини, Сингапур, Тахити, Тајланд, Вануату и 
Западна Самоа;

– у Западној Хемисфери: Антигва, Аруба, Бахами, Барбадос, Бе-
лизе, Бермуда, Британска Девичанска острва, Кајманска острва, 
Костарика, Доминика, Гренада, Холандски Антили, Панама, 
Порторико, Ст. Китс и Невис, Ст. Луциа, Ст. Винсент и Грена-
дини, Туркс и Каикос острва, Вест Индис и У.С. Девичанска ос-
трва, Уругвај, Ангвиле и Монтсерат (Велика Британија).

Офшор финансијски центри укључују и важна финансијска тр-
жишта у градовима привредно развијених држава: Њујорк, Лондон, То-
кио и Хонг Конг.

OFC су рангирани према томе да ли обезбеђују специјализоване 
и стручне услуге, атрактивне финансијске институције, ограничене ре-
сурсе за потпору у финансијском посредовању, да ли регистроване фи-
нансијске институције подразумевају мање или никакво физичко при-
суство у обављању пословања, и да ли имају еластично законодавство 
према којем су порези ствар договора. На пример:

– Андора, Кајманска острва и Науру немају уопште порез на до-
ходак грађана;

– Бахами немају порезе на доходак, порез на капиталну добит, ни 
порез на наслеђе;

– Барбадос има режим изузетно ниских пореских стопа;

– Острво Ман нема за нерезиденте порезе на доходак, порез на 
капиталну добит, порез на имовину и порез на наслеђе. Сто-
па пореза на доходак грађана резидената је 18% на међународ-
ни доходак с тим да пореска обавеза не може да буде већа од 
£100,000. Порез на доходак банака основаних на острву је 10%;

– Монако нема порез на доходак грађана;

– Бермуде немају порезе на доходак, а захваљујући прописима о 
осигурању постало је најпривлачнији центар за послове осигу-
рања. Острво дуже време одржава стабилну репутацију у пос-
ловном свету. Не опорезује доходак остварен у иностранству, а 
компанија нерезидента има порески статус изузећа уколико на 
територији Бермуда нема непокретности, не тргује и не обавља 
делатност банкарства, осигурања или реосигурања;

– Каналска острва не опорезују капиталну добит, доходак кор-
порација и доходак грађана остварен у иностранству. Локално 
остварен доходак нерезидента се не опорезују;
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– Кипар има привлачно законодавство ниских пореза које допри-
носи даљем развоју, тако да ова држава има необичну офшор 
јурисдикцију унутар ЕУ;

– Швајцарска је порески рај за странце који намеравају да пос-
тану резиденти. Са њима се преговара о износу који ће бити 
предмет опорезивања у кантону у којем ће живети. Типично 
опорезива основица је петоструки износ закупнине за смештај. 
Вауд је најпознатији кантон који користи тај механизам опо-
резивања, док је кантон Зуг популаран за пословање са преко 
6.000 холдинг компанија;

– Велика Британија је порески рај за нерезиденте, јер не плаћају 
порез на доходак остварен у иностранству.

– Богати грађани посебно воде рачуна о порезима ако су у прили-
ци да бирају где да живе, раде, штеде и инвестирају. На пример, 
британски милионери, попут спортисте Јана Ботама (Ian Botham), 
возаћа формуле 1 Најџела Менсела (Nigel Mansell) и Јана Вуснама 
(Ian Woosnam), определили су се за Каналска острва, а Борис Бе-
кер (Boris Becker) узео је резидентство у Монаку.

Међународни финансијски центри (IFC), Лондон, Њујорк и То-
кио, су центри са свестраним системом услуга и напредним системом 
платног промета, који подржава јака домаћа економија са развијеним 
и ликвидним тржиштем. Таква тржишта су извори различитих врста 
средстава и фондова у којима је правни оквир одговарајући за заштиту 
интегритета надзорне функције на релацији принципал-агент. Кратко-
рочни зајмови се узимају од нерезидената и дају као дугорочни такође 
нерезидентима. Са аспекта величине имовине, Лондон и Њујорк су нај-
већи центри, а разлика између ова два центра је у пропорцији између 
страних и домаћих извора средстава. Њујорк има веће ућешће страних 
средстава.

Регионални финансијски центри имају развијено финансијско тр-
жиште, инфраструктуру и посредничке фондове унутар и изван регио-
на, али мање свестрано развијену домаћу привреду. Ти центри су Хонг 
Конг са 454 банке, Сингапур са 212 и Луксембург са 221 банком.

Пошто је политика ниских пореза пре норма него изузетак, велике 
компаније и богати појединци у земљама са високим порезима подржа-
вају офшор законодавство, тако да су инвестиције у земљама пореског 
раја између 1985. и 1994. године порасле за више од 500 процената. Ову 
чињеницу потврђују следећи подаци:

– Кајманска острва са 40.000 становника имају 580 банака са 
више од 500 милијарди америчких долара на рачунима (2.238 
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инвестиционих фондова, 499 осигуравајућих друштава и 40.000 
офшор компанија);

– Ст. Винсент и Гренадини имају 15 банака и 7.000 међународних 
бизнис корпорација;

– Ст. Китс и Невис имају 9.000 офшор компанија, а острва Кук 
6.000 међународних бизнис корпорација и 2.000 међународних 
трустова;

– Нуе, на коме је настањено само 2.000 становника, има регистро-
ваних 3.000 међународних бизнис корпорација;8

– Доминика има 5.800 међународних бизнис корпорација;

– Лихтенштајн има 75.000 међународних бизнис корпорација;

– Бахами имају 580 инвестиционих фондова, 60 осигуравајућих 
друштава и 100.000 међународних бизнис корпорација. Вред-
ност њихове пословне имовине се процењује на преко 350 ми-
лијарди америчких долара. Ту је и 418 банака из 36 државе;9

– вредност пословне имовине на Каналским острвима и острву 
Ман процењује се на око 525 милијарди америчких долара;

– Холандски Антили имају 50 међународних банака;

– Британска Девичанска острва су четврти највећи извор страних 
инвестиција. Према извештају KPMG из 2000. године највеће 
су офшор законодавство у свету по величини капитала корпо-
рација основаних без обавезе физичког присуства у обављању 
пословања;

– Аустрија има 24 милиона нерезидентних безимених рачуна са 
преко 100 милијарди америчких долара;

– у Луксембургу 90% свих рачуна су рачуни нерезидената;

– Монако има 70 финансијских инситуција које воде 350.000 ра-
чуна. Са само 30.000 резидената, има 44 милијарди америчких 
долара на депозиту.

Становништво Лихтенштајна има највиши животни стандард 
у Европи. Кајманска острва су пети највећи банкарски центар у свету, 
после Њујорка, Лондона, Токија и Хонг Конга.

Сектор финансијских услуга чини три четвртине националног до-
хотка Панаме, а на Каналским острвима банкарство је толико популарно 

8 U.S. Department of Treasury, Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN Advisory, 
Washington, July 14, 2000.

9 William Allen, Statement by the Bahamas to the OECD Forum on Harmful Tax Practices, 
OECD, Paris, August 30, 1999.
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да је минимални износ депозита премашио 100.000 америчких долара.10 
У Азији, Хонг Конг, Малезија и Сингапур више се не сматрају Трећим 
светом захваљујући политици ниских пореза. Центри као што су Хонг 
Конг и Сингапур имају развијено финансијско тржиште и инфраструк-
туру са значајним сумама новца у трансакцијама нерезидената.

Офшор центри су велики пословни центри. Америчке банке, 
често преко ноћи депонују новац на Кајманска острва да би избегле ис-
црпну регулативу на домаћем тржишту. Више од 90% од укупних депо-
зита у Кајманским банкама су краткорочни, а међубанкарске фондове 
воде матичне банке.

Али има и изузетака:

– Бејрут је некада уживао репутацију пореског раја на Средњем 
Истоку. Међутим, његова репутација је озбиљно нарушена на-
кон банкарског краха 1966. године, а потом и због политичких 
сукоба и војног разарања Либана, што је довело у питање пот-
ребну стабилност за успешно међународно пословање;

– Либерија је једно време уживала просперитет „земље слобод-
не заставе“ – места за прекоокеанско регистровање бродова. 
Мада је ова врста пословања настављена на основу некадашње 
успешне репутације, серија инцидената и грађански рат 1990. 
године и ране 2000-те озбиљно су нарушили поверење у зако-
нодавство и стабилност пословања у овој земљи;

– Монако се још увек сматра пореским рајем, мада је још 1963. 
године удовољио захтеву Француске у погледу пореског трет-
мана француских компанија и грађана да се повинује пошто-
вању француског пореског система. Међутим, грађани који 
нису Французи и њихове компаније још увек имају изезетно 
повољан порески третман ако су резиденти Монака;

– Танџер је уживао репутацију пореског раја у периоду ефектив-
не контроле од стране Шпаније, док формално није био при-
појен Мароку 1956. године.

V Облици пословања

Према УН офшор форуму, око 90 држава и подручја у свету учес-
твују на офшор тржишту. Према величини капитала, највећи офшор фи-
нансијски центри су Лондон и Њујорк. САД су порески рај за ваневроп-
ске инвестиционе фондове, поготово држава Монтана која представља 

10 Luca Errico, Alberto Musalem, Off shore Banking: An Analysis of Micro– and Macro-
Prudential Issues, IMF, Working Paper 99/5, Washington, January 1999.
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депозитни офшор.11 Расположива статистика указује на то да су офшор 
банке прилично активне. ММФ прорачуни базирани на подацима БИС12 
сугеришу да је промет највећих офшор центара крајем 1999. године пре-
машио суму од 4,6 трилиона америчких долара (око 50% од укупног међу-
народног промета), од којих је на Карибима 0,9 трилиона америчких до-
лара, један трилион у Азији, а осталих 2,7 односи се на Лондонски офшор 
центар, офшор центре САД и ЈОМ (Japanese Off shore Market).

Према проценама ММФ, праксом земаља пореског раја глобално 
се годишње изгуби преко 255 билиона америчких долара пореских при-
хода. ОЕЦД процењују да је у 2007. години износ капитала који се држи 
у OFC око 7 трилиона америчких долара, што је 6 до 8% од укупних 
инвестиција у свету. Само на Кајманска острва односи се 1,4 трилиона 
америчких долара.

Капитал у офшор финансијске центре најчешће долази из држава 
са високим порезима и из држава са високим политичким и економс-
ким ризиком без правне сигурности. Офшор финансијски центри пру-
жају сигурност имовине, једноставност пословања и повољније услове 
за раст капитала и стицања добити, а у већини случајева директан до-
принос влади домаћину је незнатан.

Финансијски посредници. Многе економске активности у оф-
шор центрима састоје се од професионалних финансијских услуга, по-
пут вођења инвестиционих фондова, банкарства, животног осигурања 
и пензијских фондова. Генерално, фондови су депоновани преко пос-
редника у офшор центар и посредник та средства даје на зајам или их 
улаже и често враћа у државе са високим порезима. Мада овим начином 
није избегнуто опорезивање у држави принципала, омогућава се оном 
ко обезбеђује ове финансијске услуге да користи мулти законодавство 
без да буде предмет додатног опорезивања. Тај механизам је поготово 
испробан као успешан у области офшор инвестиционих фондова.

Пословање холдинга. Офшор центри пружају велике предности у 
пословању холдинга. Власници компанија су нерезиденти, а компанија 

11 Mark Nestmann, „When is Tax Competition Harmful?“ A-Letter, Th e Sovereign Society, 
Vol. 1, No. 8, December 3, 1999, Washington; United Nations, Financial Havens, 
Banking Secrecy, and Money Laundering; Bureau for International Narcotics and Law 
Enforcement Aff airs, U.S. Department of State, International Narcotics Control Strategy 
Report, Washington, D.C., 1999.

12 BIS (Th e Bank for International Settlements) – Банка за међународно поравнање има 
надлежност за успостављање норми и правила, која опредељују да ли је зајам ри-
зичан или не. BIS има улогу централне банке за поравнања дугова, оформљен 1947. 
године у складу са Бретон-Вудским споразумом из 1944. године (Th e Bretton Woods 
Agreements), од када се амерички долар користи као универзални новац у међуна-
родним плаћањима и за глобалне резерве. 
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мора да буде основана капиталом који потиче из друге земље. Холдинг 
компанија или конзорцијум оснива се у једном офшор центру да би се 
том компанијом управљало из другог где је резидент матична компа-
нија. Холдинг компанија финансира трансакције компанија-кћери, да 
би се потом на различите начине извршио трансфер остварене доби-
ти. Функција је очување и управљање имовином, од стране трговачке 
компаније или холдинга у различитим земљама, коју осим портфолио 
инвестиција чини и физичка имовина, попут непокретности или дра-
гоцености. Битно је да трансфером имовине у правна лица која нису 
резиденти државе са високим порезима престаје опорезивање по том 
законодавству.

Чест механизам пословања у земљама пореског раја је преношење 
профита из компаније у земљи са високим порезима путем креирања 
фиктивних трошкова офшор компанија, као што су трошкови на име 
наводно пружених услуга консалтинга или осигурања, чиме се уманује 
или елиминише опорезива добит у земљи са високим порезима. Затим, 
трансфером непокретности и хартија од вредности у пословну имовину 
офшор компаније, може се избећи не само опорезивање профита, већ и 
опорезивање наследства у будућности у држави порекла те исте имови-
не. Компанија регистрована у земљи пореског раја често се користи у 
сврхе издавања хартија од вредности из пореских разлога. Према томе, 
офшор центри првенствено служе за минимизирање или елиминисање 
пореске обавезе.

Други примери односе се на интернет услуге и групне финансијс-
ке компаније. Почевши од 1970. године групе компанија познате као об-
лици офшор компанија служе за сврху „рефактурисања“. Те компаније 
једноставно изврше набавку робе или услуга из једне државе продајући 
их у другим државама на начин да се при набавци фактурише роба или 
услуге без профита (трансферне цене), а када се врши продаја та иста 
роба или услуге се рефактуришу са профитом. Тако профит настаје и 
повећава се у подручјима законодавства са ниским порезима, а група 
компанија може да скрива профит из држава са високим порезима. Да-
нас порески закони у неким европским државама покушавају у својим 
законодавствима да спрече креирање таквих трансферних цена између 
повезаних лица, мада је често тешко добити податке о повезаним лици-
ма у подручјима пореског раја.13 Мултинационалне компаније поготово 
користе OFC минимизирајући укупне пореске обавезе путем трансфер-
них цена.

13 Француска и Португалија за повезана лица примењују прописе о опорезивању 
расподеле добити тако да порезом по одбитку опорезују фактурисане трошкове 
настале између ових лица.
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Трговање и друге пословне активности. Компанија регистрована 
у офшор центру користи се за трговину робом и услугама, инвестирање 
у вредносне папире, online пословање и за пружање финансијских услу-
га. Изузета су само лиценцна пословања у областима попут банкарства, 
осигурања, игара на срећу и едукације. Добит остварена пословањем са 
иностранством изузета је од опорезивања.

Компаније које послују у земљама са нестабилним финансијским 
системом користе офшор центре да заштите своју ликвидну имовину. 
Јурисдикција са ниским порезима нуди и финансијску приватност и 
очување конкурентности (чување поверљивих патената, легитимно ко-
ришћење пореских уговора и обављање спољнотрговинских трансак-
ција без рестрикција).

Депозити у финансијским институцијма не морају да буду пред-
мет захтева у погледу величине резерви, банкарске трансакције су без 
било којег вида девизне контроле. Уобичајено је да су офшор банке 
предмет мањих форми контролних провера, а захтеви у погледу давања 
информација су незнатни.

Офшор центри пружају финансијске услуге банака и других агена-
та нерезидентима. Ове услуге укључују позајмљивање новца од нерезиде-
ната и задуживање нерезидената, позајмљивање корпорацијама и другим 
финансијским институцијама, а новац је настао управо позајмљивањем 
на било којем финансијском тржишту. У билансима стања финансијских 
институција у OFC су, с једне стране имовина нерезидената, а с друге, 
обавезе финансијске институције. Ови центри односе се на:

– законодавстава која имају велики број финансијских институ-
ција примарно ангажованих у пословању са нерезидентима;

– финансијски систем са туђом имовином и обавезама;

– ниско или никакво опорезивање, изузетно једноставну законс-
ку регулативу, банкарску поузданост, тајност и анонимност.

Последњих година неки OFC са значајним сумама глобалних међу-
народних финансијских токова и њиховом повезаношћу са другим финан-
сијским центрима створили су потенцијал да својим активностима утичу 
на финансијску стабилност у многим државама. Зато се ММФ залаже за 
јачање финансијског надзора над OFC и њихову сарадњу са другим држа-
вама, како би се примењивала међународна финансијска правила.

Поред банкарских активности, офшор центри управљају инвести-
ционим фондовима, друштвима за осигурање и пружају услуге порес-
ког планирања.14 Значајни инвестициони фондови су OFC инвестицио-

14 Financial Stability Forum, Working Group on Off shore Financial Centers Report, April 
2000.
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ни фондови и картели – интернационалне бизнис корпорације и други 
посредници који нису удружени са финансијском институцијом.

Офшор корпорације или интернациналне бизнис корпорације 
(International Business Corporations – IBC) обављају пословање, емитују ак-
ције, обвезнице и повећавају капитал на разне начине у условима непос-
тојања централног јавног регистра акционара. У већини центара трошко-
ви оснивања интернационалних корпорација су ниски, а ове корпорације 
изузимају се од опорезивања. Интернационалне корпорације данас су 
врло популарне за управљање инвестиционим фондовима.

Најчешћи случај је оснивање, од стране мултинационалне кор-
порације, офшор банке за управљање девизним операцијама или да се 
олакша финансирање интернационалних заједничких улагања. Затим, 
оснивање, од стране резидентне матичне банке (onshore), филијале у 
офшор центру – паралелне банке „сестре“, која врши услуге админис-
трирања офшор фондова (надзор, вођење рачуноводства, трансфер 
средстава). У офшор центру нема пореза на капитал, пореза по одбитку 
на дивиденде и камате, пореза на финансијске трансакције, пореза на 
доходак корпорација, пореза на капиталну добит, не постоји пореска 
конрола, а захтева се мали број извештаја и ограничења у трговини.

Компаније осигурања. Привлачност офшор центара за компаније 
осигурања су, поред повољног пореског третмана, и минимални захтеви 
у погледу актуарских резерви, величине и структуре капитала.

Средства за посебне намене (Special Purpose Vehicles – SPV) су у 
значајном порасту. Користе се за финансијске активности у повољном 
пореском амбијенту. Корпорација основана као IBC у офшор центру 
ангажује SPV за разне специфичне активности: реиздавање хартија од 
вредности, пренос разних врста имовине попут хипотекарног портфо-
лиа, потраживања зајмова по кредитним картицама. SPV затим нуде 
разне хартије од вредности инвеститорима по основу уписа имовине 
због повољнијег пореског третмана SPV и компаније порекла у OFC. 
SPV се оснивају по регулативи без рестрикција у њиховом пословању, 
односно по либералнијим правилима него у држави порекла, поготово 
када се ради о захтевима у вези са величином и структуром капитала. 
Банке их посебно користе за повећање капитала због пореских повољ-
ности OFC.

VI Закључак

Ера слободног међународног тржишта капитала и повећања по-
реске конкуренције покренула је низ фискалних реформи у великом 
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броју држава у последње две деценије.15 Тако се показало да је порес-
ка конкуренција ефикасно средство глобалне економије у привлачењу 
инвестиција. Ниже пореске стопе позитивно утичу на привредни раст, 
штедњу, инвестиције и подстицај су технолошком развоју. На тај начин 
пореска конкуренција врши притисак на смањење јавне потрошње и 
вођење одговорније фискалне политике. Данас је општеприхваћен став 
да високи порези ометају привредни раст, те је пореска конкуренција 
корисна за привлачење капитала и инвестирање.16

Смањивањем пореза на штедњу и инвестирање, пореска конку-
ренција позитивно утиче на повећање продуктивности и технолошки 
развој, тако да подржава дугорочни раст и животни стандард. Понуда 
капитала није фиксирана, већ зависи од стопе раста капитала. Уколико 
порези на доходак и капитал расту, акумулација капитала и привредни 
раст ће бити спорији.

Важан разлог зашто се нека земља или подручје опредељује да 
постане порески рај је да дође до потребних средстава за сопствени 
развој. Зато се нуде ниже пореске стопе, што је нарочито значајно за ве-
лике корпорације. Тако способност земаља пореског раја да привуку ин-
веститоре демонстрира врсту фискалне политике која може да помогне 
развоју сиромашних држава.

Компаније које послују у земљама са нестабилним финансијским 
системом користе офшор центре да заштите своју ликвидну имовину. 
Јурисдикција са ниским порезима нуди и финансијску приватност и 
очување конкурентности. Мултинационалне компаније користе OFC 
минимизирајући укупне пореске обавезе путем трансферних цена.

Офшор центри пружају финансијске услуге банака и других аге-
ната нерезидентима. Ове услуге укључују позајмљивање новца од не-
резидената и задуживање нерезидената, а новац је настао управо по-
зајмљивањем на било којем финансијском тржишту. У билансима стања 
финансијских институција у OFC су, с једне стране имовина нерезиде-
ната, а с друге, обавезе финансијске институције. Ови центри односе 
се на законодавстава која имају велики број финансијских институција, 
примарно ангажованих у пословању са нерезидентима; финансијски 
систем са туђом имовином и обавезама; ниско или никакво опорези-
вање; изузетно једноставну законску регулативу; банкарску поузданост, 
тајност и анонимност.

15 OECD, Towards Global Tax Co-operation: Progress in Identifying and Eliminating Harmful 
Tax Practices, Paris, 2000, стр. 25.

16 Vito Tanzi, Zee Howell, Fiscal Policy and Long-Run Growth, International Monetary Fund 
Staff  Papers, Vol. 44, No. 2, Washington, June 1997.
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Поред банкарских активности, офшор центри управљају инвести-
ционим фондовима, компанијама осигурања и пружају услуге пореског 
планирања.

Последњих година неки OFC са значајним сумама глобалних 
међународних финансијских токова и њиховом повезаношћу са другим 
финансијским центрима својим активностима могу да утичу на финан-
сијску стабилност у многим државама.

Hasiba HRUSTIĆ, Ph.D
Professor at the Faculty for Legal and Business Studies in Novi Sad

DOING BUSINESS IN TAX HAVEN COUNTRIES

Summary

Wealthy individuals and enterprises in countries with fragile banking 
systems may want to keep assets overseas to protect them against the collapse 
of their domestic currencies and domestic banks, and outside the reach of exist-
ing or potential exchange controls. If these individuals and enterprises also seek 
confi dentiality, then an account in an OFC is oft en the vehicle of choice.

Th ey make use of favorable tax environments in lower tax rate. Th ere is 
also a range of schemes that, while legally defensible, rely on complexity and 
ambiguity domestic tax jurisdiction. Multinational company route activities 
through low tax OFCs to minimize their total tax bill through transfer pricing, 
i.e., goods may be made onshore but invoices are issues off shore (without profi t), 
by an IBC owned by the multinational, moving onshore profi ts to low tax re-
gimes, and then the same goods reinvoice with profi t to other countries.

Much of the economic activity in tax haven today consists of professional 
fi nancial services such as managing investing funds, banking, life insurance and 
pensions.

In recent years some OFCs have captured a signifi cant part of global fi -
nancial fl ows, and their linkages with other fi nancial centers creates the poten-
tial for their activities to aff ect fi nancial stability in many countries.

Key words: tax havens, off shore fi nancial centres, tax jurisdiction, resident, 
non-resident, globalization, tax competition, transfer pricing, 
banking secrecy and anonymity.
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АКТИВНОСТИ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ НА
ПОДРУЧЈУ КОРПОРАЦИЈСКОГ УПРАВЉАЊА

Резиме

Подручје корпорацијског управљања међусобно повезује пре свега 
подручје права привредних и капиталских друштава, подручје фина-
сијских услуга, рачуноводства, ревидирања и капиталских тржишта, 
са механизмима значајним за ефикасно дејствовање пословних субјека-
та и инвестирање капитала.

Политика приближавања система корпорацијског управљања те-
мељно је усмерење дејствовања органа ЕУ. Чланак приказује реализацију 
те политике на основу анализе законодавних активности органа ЕУ на 
подручју права привредних друштава, те објашњава значај и последице 
Акционог плана Комисије ЕУ за модернизацију права привредних друшт-
ава и развој корпорацијског управљања, као и других резолуција и стра-
тешких докумената корпорацијског управљања.

Законодавне активности, које се изводе доношењем директива 
и уредаба као формалних правних извора европског права на подручју 
корпорацијског управљања, допуњавају одредбе кодекса. Кодекси, као 
аутономни правни извори, са развојем добрих пракси побуђују глобалну 
ефикасност и конкурентност пословне околине у ЕУ. Са побољшањем 
правне сигурности утичу на права деоничара и трећих лица, а такође 
доприносе и утврђењу поверења међу инвеститорима и њиховој одго-
ворности, а тиме и приближавању система корпорацијског управљања.

Кључне речи: ЕУ, Словенија, корпорацијско управљање, кодекси корпо-
рацијског управљања, право привредних друштава, тр-
жиште капитала, уредба, директива.
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I Увод

Подручје корпорацијског управљања међусобно повезује пре све-
га подручје права привредних друштава и подручје регулације тржиш-
та капитала, са механизмима, који су значајни за ефикасно дејствовање 
пословних субјеката и инвестирање капитала.

Активности Европске уније (ЕУ) на подручју корпорацијског 
управљања и европског права друштава, нису везане једино за зако-
нодавно уређивање. Корпорацијско управљање у државама чланицама 
ЕУ развија и усмерава се такође кодексима корпорацијског управљања, 
као и правним изворима и активностима на подручју финансијских, 
рачуноводствених и ревизијских услуга, које такође имају значај хо-
могенизационих и конвергентних активности. Европска комисија је 
на поменутим основама, а такође и доношењем препорука и праћењем 
дејствовања привредних субјеката у пракси, координисала дејствовање 
држава чланица ЕУ.

Овај чланак приказује и анализира законодавне активности ЕУ у 
оквиру развоја и хармонизације права привредних друштава и Акци-
оног плана Европске комисије за развој корпорацијског управљања1 и 
омогућава целовит увид у различите системске активности ЕУ на под-
ручју корпорацијског управљања као и њихову имплементацију у прав-
ни поредак Републике Словеније.

II Општи приказ корпорацијског управљања

У склопу корпорацијског управљања проучавају се различити 
модели из области: структуре капитала корпорације, функционисања 
органа управљања корпорације, законитости дејствовања тржишта хар-
тија од вредности и сл. Такође се анализира и мери утицај појединих 
механизама и елемената на ефикасност корпорацијског управљања и 
обезбеђивање ефикасног дејствовања корпорације.

Структура капитала корпорације проучава се са различитих пола-
зишта, као на пример: утицаја и интереса појединих инвеститора;2 део-
ничара, односно заинтересованих учесника корпорацијског управљања;3 
трошкова инвеститора; увођења надзора и контроле корпорације; делат-

1 „Modernizing Company Law and Enhancing Corporate Governance in the European 
Union – A Plan to Move Forward“, Communication from the Commission to the Council 
and the European Parliament, Brussels, 21.5.2003, COM (2003) 284 fi nal (даље: Акцио-
ни план Европске комисије).

2 Нпр.: институционалних инвеститора.

3 Нпр.: банака, радника, добављача. 
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ности, пословања и тржишних резултата корпорације, као и утицаја тих 
фактора на структуру капитала корпорације или обрнуто.

У систему корпорацијског управљања нарочито се проучава ефи-
касност дејствовања органа управљања корпорације, где се проучава 
састав и надлежности органа, и њихова ефикасност. 4

Проучавање корпорацијског управљања проширује се такође на 
утицај спољних фактора и појава, који утичу на ефикасност корпорациј-
ског управљања. Тако се проучава, на пример, утицај тржишта на ефикас-
ност дејствовања органа корпорације или стварање власничких структу-
ра корпорације, стимуланси и трошкови инвеститора капитала, итд.5

III Развој корпорацијског управљања у фокусу
активности Европске комисије

Динамичко и прилагођавајуће уређивање права привредних 
друштава и даљи развој корпорацијског управљања значајна су инте-
ресна подручја дејствовања Европске комисије. Развој тих активности 
креће се у два правца: ефикасног законодавног приступа и развоја доб-
рих пракси на подручју корпорацијског управљања на нивоу ЕУ.

Циљ активности Европске комисије је да тим путем омогући ква-
литетно дејствовање унутарњег европског тржишта, као и да уобличи 
интегрално капиталско тржиште и тиме максимира ефекте, што удру-
жена Европа настоји да загарантује својим чланицама.6

1. Развој права привредних друштава пре доношења
Акционог плана Европске комисије

У раздобљу пре учлањења Републике Словеније у ЕУ, право при-
вредних друштава на нивоу Европске уније развијало се на основи 
члана 44 Уговора о Европској заједници (раније члан 54). Одредба тог 
члана односи се на право слободе оснивања привредних субјеката у 
оквиру поједине делатности. Поједина објашњења показују да се након 
оснивања Европске заједнице на подручју права привредних друштава 

4 Проучавају се нпр. последице укључивања независних стручњака у рад 
надзорних органа, а ефикасност дејствовања директора оцењује се кроз 
системе њиховог награђивања, односно примања.

5 Више о корпорацијском управљању: D. Djokić, Pravno-sistemski značaj razkrića i 
transparentnosti korporacijskih informacija za budući razvoj korporacijskog upravljanja u 
Evropski uniji i Sloveniji, докторска дисертација, Универзитет у Љубљани, 2005. 

6 Акциони план Европске комисије, стр. 3.
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на нивоу ЕУ прихватају оне иницијативе, које иду у правцу следећа два 
значајна смера, односно начела:

а) слободе оснивања привредних друштава, код чега хармони-
зација многих минималних захтева упрошћује услове оснивања нових 
привредних друштава односно њихових подружница у другим држава-
ма чланицама, које имају слично правно уређење;

б) утврђивање правне сигурности унутар ЕУ, што је значајно за 
креирање поуздања код прекограничних економских односа.

Интензитет извођења активности за спровођење тих начела нај-
боље показује податак, да је од 1968. године, када је усвојена прва дирек-
тива за подручје права привредних друштава, па до 1989. године, када је 
донета дванаеста директива по реду, девет директива је донето за под-
ручје права привредних друштава.

Донете су биле следеће директиве:

– Директива о публицитету – Прва директива Савета, од 9. 
марта 1968, о усклађивању заштитних мера за заштиту интере-
са чланова и других, које државе чланице захтевају од друштава 
из става 2 члан 58 Уговора, са намером да се уједине такве за-
штитне мере у целој унији.7

– Директива о капиталу – Друга директива Савета, од 31. децем-
бра 1976, о усклађивању заштитних мера за заштиту интереса 
чланова и других, које државе чланице захтевају од друштава 
из става 2 члан 58 Уговора, у вези са оснивањем, очувањем и 
трансформисањем капитала акционарских друштава, са наме-
ром да се уједине такве заштитне мере.8

– Директива о спајањима – Трећа директива Савета, од 9. октоб-
ра 1978, на основу члана 54(3)(г) Уговора, у погледу спајања ак-
ционарских друштава.9

7 First Council Directive (EEC) 68/151 of 9 March 1968 on co-ordination of safeguards 
which, for the protection of the interests of members and others, are required by Mem-
ber States of companies within the meaning of the second paragraph of Article 58 of the 
Treaty, with a view to making such safeguards equivalent throughout the Community 
[1968] OJ L 65/8, 14.3.1968.

8 Second Council Directive (EEC) 77/91 of 13 December 1976 on co-ordination of safe-
guards, which for the protection of the interests of members and others, are required by 
Member States of companies within the meaning of the second paragraph of Article 58 of 
the Treaty, in respect of the formation of public limited liability companies and the main-
tenance and alteration of their capital, with a view to making such safeguards equivalent 
throughout the Community [1977] OJ L 26, 31.1.1977.

9 Th ird Council Directive (EEC) 78/855 of 9 October 1978 based on Article 54(3)(g) of 
the Treaty concerning mergers of public limited liability companies [1977] OJ L 295, 
20.10.1978.
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– Директива о билансима – Четврта директива Савета, од 25. 
јула 1978, на основу члана 54(3)(г) Уговора, о годишњим финан-
сијским извештајима одређених облика друштава.10

– Директива о деобама – Шеста директива Савета, од 17. децем-
бра 1982, на основу члана 54(3)(г) Уговора, о деоби акционар-
ских друштава.11

– Директива о консолидацији биланса – Седма директива Саве-
та, од 13. јуна 1982, на основу члана 54(3)(г) Уговора, о консоли-
дираним рачунима.12

– Директива о ревизијама биланса – Осма директива Савета, од 
10. априла 1984, на основу члана 54(3)(г) Уговора, о одобрењу 
особа одговорних за извођење ревизије рачуноводствених до-
кумената.13

– Директива о публицитету органака – Једанаеста директива 
Савета, од 21. децембра 1989, о захтевима објављивања у вези 
са огранцима, које у држави чланици оснивају одређени обли-
ци привредних друштава, за које важи право друге државе.14

– Директива о једночланом привредном друштву – Дванаеста 
директива Савета о праву привредних друштава, од 21. децем-
бра 1989, о друштвима са ограниченом одговорношћу са једним 
чланом.15

Преглед прописа показује и то, да се право привредних друштава 
на нивоу ЕУ по правилу регулише директивама, које се односе на раз-
личита подручја.

Горе наведене директиве и мере ЕУ имале су велики утицај на раз-
вој националних законодавстава, иако унутар појединих држава могу 

10 Fourth Council Directive (EEC) 78/660 of 25 July 1978 based on Article 54(3)(g) 
of the Treaty on the annual accounts of certain types of companies [1978] OJ L 222, 
14.08.1978.

11 Sixth Council Directive (EEC) 82/891 of 17 December 1982 based on Article 54(3)(g) of 
the Treaty concerning the division of public limited liability companies [1982] OJ L 378, 
31.12.1982.

12 Seventh Council Directive (EEC) 83/349 of 13 June 1983 based on Article 54(3)(g) of the 
Treaty on consolidated accounts [1983] OJ L 193, 18.07.1983.

13 Eighth Council Directive (EEC) 84/253 of 10 April 1984 based on Article 54(3)(g) of the 
Treaty on the approval of persons responsible for carrying out the statutory audits of ac-
counting documents [1984] OJ L 126, 12.05.1984.

14 Eleventh Council Directive (EEC) 89/666 of 21 December 1989 concerning disclosure 
requirements in respect of branches opened in a Member State by certain types of com-
pany governed by the law of another State [1989] OJ L 395, 31.12.1989.

15 Twelft h Council Directive (EEC) 89/667 of 21 December 1989 on single-member private 
limited liability companies [1989] OJ L 395, 31.12.1989.
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постојати различита конкретна уређења. Утицај директива није остао 
ограничен само на поједине типове друштава, који су били предмет до-
тичне директиве, него су се многе државе одлучиле да решења из дирек-
тива примене и на друге правне облике привредних друштава.16

На подручју права привредних друштава на нивоу ЕУ поред ди-
ректива донете су и уредбе, којима се унификују економске интересне 
групације, правила у вези са Societas Europea и употреба међународних 
рачуноводствених стандарда:

– Уредба о економским интересним групацијама;17

– Уредба о Статуту Societas Europea, допуњена са директивом, 
која се односи на партиципацију радника;18

– Уредба о употреби међународних рачуноводствених стандар-
да.19

Societas Europea (SE) настала је као нов, наднационални облик ка-
питалског друштва, након дугих година усклађивања на нивоу ЕУ. Такав 
облик акционарског друштва био је изабран, јер омогућава најпримере-
нији начин финансирања и вођења друштва, које послује на европској 
разини. Величини друштва и намери дејствовања подешена је и сума 
оснивачког капитала (120.000 евра). Капитал је одређен у таквом обиму, 
да обезбеђује довољно средстава за пословање, а са друге стране није 
превисок, па га могу обезбедити мала и средња предузећа, као потен-
цијални оснивачи SE.

а) Република Словенија

Утицај поменутих директива на национално законодавство у Сло-
венији одразио се приликом њеног укључивања у ЕУ, када су се прописи 
ЕУ преносили у правно уређење државе. Углавном су директиве пре-
нете у Zakon o gospodarskih družbah (ZGD). Поменути закон Република 
Словенија донела је 1993. године.20 Закон се више пута допуњавао и 

16 Акциони план Европске комисије, стр. 6.

17 Council Regulation (EEC) 2137/85 of 25 July 1985 on the European Economic Interest 
Grouping (EEIG) [1985] OJ L 199, 31.7.1985.

18 Council Regulation (2001/2157/EC) of 8 October 2001 on the Statute for a European 
Company SE supplemented by Council Directive (2001/86/EC) of 8 October 2001 sup-
plementing the Statute for a European Company with regard to the involvement of em-
ployees [2001] OJ L 294, 10.11.2001.

19 Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council of 19 
July 2002 on the application of international accounting standards [2002] OJ L 243/1, 
11.09.2002.

20 Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 32/98, 
37/98, 48/98, 6/99, 54/99, 36/00, 45/2001, 93/2002; даље: ZGD).
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мењао, што је у 2006. години довело и до новог текста закона, а и уно-
шења Уредбе о Статуту европског друштва (SE) у словеначки правни 
поредак. Закон се означује скраћеницом ZGD–1.21

2. Акциони план друге активности Европске комисије на
подручју корпорацијског управљања

Европска комисија је изричито истакла намеру, да прати подручје 
права привредних друштава и корпорацијско управљање. Са таквом 
намером желела је постићи циљеве повећања ефикасности и конкурен-
тности пословања европских привредних субјеката и осигурати већу и 
бољу заштиту права деоничара и трећих лица.

Оцењује се наиме, да развој правног уређења и добрих пракси на 
подручју корпорацијског управљања може реално утицати на повећање 
економских ефеката с тиме да:

– побуђује глобалну ефикасност и конкурентност пословне око-
лине у ЕУ;

– утиче на права деоничара односно трећих лица и омугућава 
њихову бољу правну сигурност;

– доприноси утврђивању поверења међу европским инвестито-
рима, јача свест и одговорност. 22

С обзиром на поменуто, Акциони план Европске комисије на под-
ручју права привредних друштава и корпорацијског управљања посеб-
но наводи активности и планове за њихову реализацију у краткороч-
ном, средњорочном и дугорочном раздобљу.

У краткорочном раздобљу од 2003. до 2005. године на подручју 
корпорацијског управљања предвиђало се следеће дејствовање:

– побудити откривање корпорацијских информација, укључујући 
потврду колективне одговорности чланова одбора за темељне 
нефинансијске исказе друштава;

– интегрисати правну околину, која обезбеђује ефикасну комуни-
кацију и одлучивање деоничара (учешће на скупштинама, из-
вођење права гласања, прекогранично гласање);

– повећати улогу и надлежност независних чланова управа и чла-
нова надзорних савета;

– убрзати изграђивање успешних система награђивања;

21 Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006, 60/2006; даље: ZGD–1; до 
данашњег дана новелиран је још два пута новелама: ZGD–1A и ZGD–1B). 

22 Акциони план Европске комисије, стр. 8, 9.
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– потврдити на нивоу ЕУ колективну одговорност одбора за фи-
нансијске исказе;

– успоставити европски Форум корпорацијског управљања за ко-
ординацију дејствовања држава чланица ЕУ на том подручју;

– повећати извештавање у вези са односима међу повезаним 
друштвима, како на финансијском тако и на нефинансијском 
подручју.

У нека друга подручја, повезана са корпорацијским управљањем, 
спадају:

– преструктурисање: предлог Десете директиве о прекогранич-
ним удружењима, предлог Четрнаесте директиве о прекогра-
ничном преносу седишта;

– структура капитала: поједностављење Друге директиве на ос-
нову препоруке SLIM и HLG извештаја;23

– европско приватно привредно друштво: студија о утемељенос-
ти уређивања у вези са практичним потребама и проблемима.

У средњорочном раздобљу од 2006. до 2008. године на подручју 
корпорацијског управљања предвиђало се нарочито следеће дејство-
вање:

– побудити објављивање код институционалних инвеститора у 
вези са њиховим инвестицијама и политиком односно страте-
гијом дејствовања;

– избор јавних друштава између два типа управљања (једносте-
пени, двостепени систем);

– повећати одговорности одбора (истражни поступак, односно 
права, правило погрешног трговања, дисквалификација дирек-
тора);

– проучавање последица приступа, који се залаже за признавање 
потпуне демократије деоничара (једна деоница/један глас), ба-
рем код јавних друштава;

– прегледност националних правних облика;

– успостављање темељних правила објављивања за сва правна лица 
са ограниченом одговорношћу, с обзиром на даље проучавање;

– забрана берзанских котација због злоупотребе пирамидних 
структура, ако се покаже примерном за даље проучавање и реа-
лизацију због констатација експертских група.

23 В.: SLIM Report, 1999; Commission Report on SLIM Report, 2000; доступно на адреси: 
http://ec.europa.eu/internal_market/simplifi cation/index_en.htm#programme.
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Нека друга подручја, повезана са корпорацијским управљањем 
обухватају:

– преструктурисање: поједностављење Треће директиве о удру-
живању и Шесте директиве о деобама друштава;

– структура капитала: анализа примерности алтернатива у вези 
са основним капиталом друштва;

– европско приватно друштво: могућ предлог статута за европс-
ко приватно друштво, зависно од резултата студије из кратко-
рочних активности у вези са тим обликом.

У дугорочном раздобљу, после 2009. године предвиђало се нарочито 
следеће дејствовање:

– могућ предлог промене Друге директиве о капиталу и алтерна-
тивног система, зависно од резултата студија предвиђених за 
средњорочно раздобље.

Из описаног можемо видети, да је новодобно дејствовање на 
подручју права привредних друштава у тесној вези са даљим развојем 
корпорацијског управљања. Даљи развој корпорацијског управљања на 
нивоу ЕУ суштински иде у смеру повећаних захтева о откривању кор-
порацијских информација и стварању прегледности. Поменути планови 
Европске комисије указују на садржај истраживања и правце дејство-
вања на појединим подручјима, што све би требало водити ка побољ-
шању система управљања корпорацијама.

Из Акционог плана Европске комисије такође се види, да се због 
повећавања инвестиција капитала и прекограничног инвестирања, 
као и развоја технологије и начина пословања, мењају и начини одлу-
чивања и обавештавања деоничара. С обзиром на то, метод открића и 
прегледности корпорацијских информација употребљава се као метод 
проучавања и тражења правих подстицаја за ефикасно корпорацијско 
управљање и дејствовање органа управљања корпорација.

Акциони план је потребно повезати и са неким другим докумен-
тима, политикама и стратегијама, које је донела Комисија ЕУ, који зајед-
но са њим представљају комплексан увид у зацртане смерове политике 
дејствовања ЕУ.

Међу тим документима треба нарочито упозорити на:

– Акциони план на подручју финансијских услуга из 1999. године, 
којим су били на нивоу ЕУ опредељени општи циљеви и намере 
вођења политике финансијских услуга и постављен оквир деј-
ствовања на подручју тржишта капитала до 2005. године;24

24 Communication from the Commission, Implementing the Framework for Financial 
Markets: Action Plan COM (1999) 232 fi nal, доступно на адреси: http://europa.eu.int/
comm/internal_market/en/fi nances/actionplan/actionen.pdf.
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– Стратегију финансијског извештавања из 2000. године, која је 
донета са намером да обезбеди високи квалитет финансијског 
извештавања прихватањем заједничких правила на подручју 
рачуноводствених стандарда и развоја одговарајућих система 
за њихово извођење, нарочито тако да се донесу одговарајући 
прописи у 2002. години и на подручју међународних рачуно-
водствених стандарда;25

– Комуникацију на подручју корпорацијске социјалне одговорности 
из 2002. године, која се у глобалној привреди односи на социјалну 
димензију пословања и заштиту околине и води ка успостављању 
свеевропског форума учесника са намером, да у пословању под-
стакне самоинициативну социјалну праксу и бригу за заштиту 
околине, која се надовезује на темељне активности друштава и 
превазилази њихове постојеће правне обавезе;26

– Комуникацију о индустријској политици у ЕУ из 2002. године, која 
је донета након прикључења нових чланица ЕУ и односи се на 
потребе индустрије ЕУ, са циљем да постигне подношљивије про-
дукцијске факторе, који воде ка већем расту продуктивности;27

– Комуникацију у вези са приоритетима ревизијских прегледа у 
ЕУ (објављена је заједно са комуникацијом о модернизацији 
права привредних друштава и подстицању корпорацијског уп-
рављања) која се односи на политику Комисије ЕУ у вези са 
обезбеђивањем комплексног и начелног прегледа квалитета и 
јавног поверења у професију ревизора, са инструментима као 
на пример: употреба међународних рачуноводствених стан-
дарда, јавни надзор рачуноводства и ревизија и модернизација 

Осме директиве права привредних друштава.28

25 Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, EU 
Financial Reporting Strategy: Th e way forward, COM (2000) 359 fi nal, доступно на ад-
реси: http://www.taxnews.com/asp/res/com359en.pdf.

26 Communication from the Commission concerning Corporate Social Responsibility: 
A business contribution to Sustainable Development, COM (2002) 347 fi nal, Brussel, 
2.7.2002, доступно на адреси: http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/
csr/csr2002_en.pdf.

27 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the 
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Industrial Policy in 
an Enlarged Europe, COM (2002) 714 fi nal, Brussel, 11.12.2002, доступно на адреси: 
http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/pdf/2002/com2002_0714en0.

28 Communication from the Commission, Th e Statutary Audit in the European Union: 
Th e way forward, доступно на адреси: http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/
company/audit/news/auditen.pdf, 

http://www.icaew.co.uk/viewer/index.cfm?AUB=TB2I_55726&CFID=1187468&CFTOKE
N=7200069.
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Наведени акти Европске комисије немају облигаторни значај, а ука-
зују на политике и стратегије ЕУ на подручју корпорацијског управљања, 
које се након доношења реализују различитим активностима и начинима, 
као на пример, законодавним путем или другим методама. Међу такве ме-
тоде можемо убрајати и захтеве за откривањем података и прегледношћу 
корпорацијских информација на различнитим подручјима, везаним за 
право, рачуноводство, финансијско пословање, капиталске инвестиције, 
ревидирање, и сл.29 Наведено представља процес поступног приближа-
вања система корпорацијског управљања на глобалној разини.30

а) Република Словенија

Директиву Европског парламента и Савета 2005/56/ЕЗ, од 26. 
октобра 2005, о прекограничном удруживању капиталских друшта-
ва, познату и као Десету директиву о прекограничном удруживању из 
наведеног Акционог плана Европске комисије, Словенија је пренела у 
свој правни поредак 2008. године, Zakonom o spremembah in dopolnitvah 
zakona o gospodarskih družba (ZGD–1А).31

3. Значај кодекса на подручју корпорацијског управљања
у ЕУ

Приказ хармонизације права привредних друштава и поступно 
приближавање система корпорацијског управљања, допуњава се под-
стицањем употребе добрих пракси на поменутим подручјима, што се 
постиже са кодексима корпорацијског управљања. Правила, сажета у 
кодексима, немају облигаторну природу. Корпорацијски кодекс се уоп-
штено дефинише као скуп необлигаторних начела и стандарда доб-
рих пракси, доноси га колективни орган, и односи се на унутарње уп-
рављање корпорацијама.32

29 K. J. Hopt, Modern Company and Capital Market Problems. Improving European 
Corporate Governance aft er Enron, ECGI Working Paper, No. 5/2002, доступно на ад-
реси: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=356102: „Enron, Worldcom and 
their associates are by no means just an American balance-sheet scandal; they can and 
should teach Europe a lesson on how to act in a timely fashion; the lesson of Enron and 
the key to European company and capital market law reform should be the improvement 
of European corporate governance. Corporate Governance cannot succeed with company 
law alone, but needs capital market law rules as well.“

30 D. Djokić, „Razmerje organov delniške družbe, posebej revizijske komisije pri redni, iz-
redni in posebni reviziji“, Podjetje in delo, 6–7/2007, стр. 1505–1506.

31 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 
10/2008; даље: ZGD–1A).

32 Comparative Study of Corporate Governance Codes Relevant to the European Union 
and Member States, Final Report & Annexes I-III, EASD, ECGN, January 2002 (даље: 
Codes Comparative Study), стр. 1.
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У терминологији англоамеричког правног уређења кодекси се 
означавају као soft  law. Ако бисмо природу кодекса као прописа поку-
шавали пренети у континентално грађанско поимање правних извора, 
правила кодекса би могла представљати узансе или пословне обичаје, 
који би се примењивали у пракси корпорацијског управљања. Такво оп-
редељење правног извора се ипак не би могло дословно прихватити, јер 
одредбе у кодексима представљају и препоруке и са својим усмерењима 
показују на начине доброг извођења корпорацијског управљања у прак-
си. Такве норме су упутне природе, за које није нужно, да се у пракси и 
примене. Према томе, њихову правну природу означава пре свега етич-
ко и морално поступање.

На нивоу ЕУ 2002. године била је израђена упоредна анализа ко-
декса корпорацијског управљања, меродавна за ЕУ и тадашње државе 
чланице (у даљем тексту: упоредна анализа).33 Упоредна анализа об-
рађивала је кодексе корпорацијског управљања следећих држава: Бел-
гије, Данске, Финске, Француске, Грчке, Ирске, Италије, Немачке, Холан-
дије, Португала, Шведске, Шпаније и Енглеске, као и кодексе освојене 
на међународним нивоима, међу њима и ОЕЦД Начела корпорацијског 
управљања из 1999. године.

У поменутим државама чланицама ЕУ био је донет најмање један 
кодекс корпорацијског управљања.34 По један кодекс имале су Ирска и 
Италија, док су све остале државе имале више кодекса корпорацијског 
управљања, донетих од стране различитих организација, институција 
или удружења. У Енглеској је било усвојених 11 кодекса, у Белгији – 4, 
у Француској, Немачкој и Холандији – 3, а у Данској, Финској и Грчкој 
по 2 кодекса.

Проучавање корпорацијског управљања није могуће без проуча-
вања пракси дејствовања и понашања привредних субјеката. Добре 
праксе се могу развијати једино праћењем привредних субјеката и свих 
појава, како позитивних тако и негативних, које утичу на њих и ши-
рењем њихове употребе, што управо омогућавају кодекси, као инстру-
менти – извори правног уређивања.

Оцењује се да развој на подручју уређивања корпорацијског уп-
рављања, који се подстиче кодексима, показује добре резултате. Ово 
важи како за подручје привредних друштава тако и за инвеститоре, јер 
се у кодексима наглашавају начела откривања података, развијају доб-
ре праксе система, као и заштита права деоничара.35 Највеће разлике у 

33 Ibidem.

34 Подаци из године 2005.

35 Codes Comparative Study, стр. 6, 7.
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пракси извођења корпорацијског управљања међу државама чланица-
ма ЕУ произлазе из различитих уређења права привредних друштава и 
права хартија од вредности, а не од препорука, које произлазе из кодек-
са корпорацијског управљања. За разлику од законског уређења, кодек-
си различитих држава чланица ЕУ одражавају заједнички поглед у вези 
са питањима, шта представља појам доброг корпорацијског управљања 
и како га постићи.

Поменуто сазнање, заједно са потребом привредних друштава 
да задрже потребну меру еластичности код управљања која омогућава 
брзо прилагођавање на променљиве околности пословања, наводи на 
закључак, да Европској комисији у будуће неће бити потребно да уложи 
напоре за припрему унифицираног Кодекса корпорацијског управљања 
на нивоу ЕУ. Идеје о најбољим праксама, које произлазе из кодекса 
појединих земаља, требало би даље парцијално развијати у складу са 
сазнањима пословне и инвестиционе околине у којој привредна дру-
штва дејствују, уз уважавање законитости тржишта.

Све поменуте чињенице су Европску комисију водиле ка одлуци, 
да снаге и залагања усмери према активностима за смањење правних и 
законодавних препрека за укључивање и учешће деоничара код преког-
раничног гласања,36 и смањењу препрека деоничарима и потенцијал-
ним инвеститорима,37 да би могли оценити стање корпорацијског уп-
рављања у појединој држави, пре доношења одлуке, односно извођења 
конкретне инвестиције.

а) Република Словенија

Усклађени текст првог словеначког Кодекса управљања јавних ак-
ционарских друштава, који је ступио на снагу 18.3.2004. године, офор-
мила је Љубљанска берза хартија од вредности у сарадњи са Удружењем 
Manager и Удружењем чланова надзорних савета.38 На основу промене 
закона у 2006. години (ZGD–1, ZTVP–1 и Zpre–1), анализе утицаја тих 
промена на одредбе кодекса, као и анализе изјава о подударности уп-
рављања друштава са одредбама кодекса, потписници кодекса 5.2.2007. 
године усвојили су промене поменутог кодекса.39

36 Participation barriers.

37 Information barriers.

38 В.: http://www.ljse.si/cgi-bin/jve.cgi?doc=744&amp;sid=QerR1wwzFybwq2xe&sid=suBr8R
jyCCqHQDyU.

39 Ibidem.
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IV Закључак

Дејствовање органа ЕУ усмерено је ка политици приближавања 
система корпорацијског управљања и реализује се резолуцијама о 
развоју, акционим плановима и осталим стратешким документима са 
подручја права, капиталских инвестиција, финансијских услуга, рачу-
новодства и ревизије. Резултати извођења тих темељних усмерења ог-
ледају се у бројним директивама и уредбама, које су пренете у правно 
уређење држава чланица ЕУ.

Уредбе и директиве ЕУ у оквиру европског права привредних 
друштава нису једини правни извори, значајни за поступање привред-
них субјеката у савременом пословном свету, кога све чешче потресају 
скандали светских размера. Не само пословање привредних субјеката, 
него и живот Европљана, питање њихових пензија, као и инвестиционо 
улагање средстава физичких лица, повезују се са правилним и одговор-
ним подешавањем и вођењем корпорацијског управљања привредних 
друштава, нарочито оних, која хартије од вредности котирају на берза-
ма, односно где грађани улажу своје приходе.

Законодавне изворе европског права значајно допуњују одредбе 
кодекса, који са развојем добрих пракси утичу на повећање економских 
ефеката. Кодекси подстичу глобалну ефикасност и конкуретност пос-
ловне околине у ЕУ, утичу на права деоничара и трећих лица, којима 
јемче бољу правну сигурност и са тим доприносе ка утврђивању пове-
рења међу европским инвеститорима, а тиме стимулишу и приближа-
вање система корпорацијског управљања.
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ACTIVITIES OF THE EUROPEAN COMMISSION IN 
THE FIELD OF CORPORATE GOVERNANCE

Summary

Corporate Governance is scrutinized as an important key for the eff ective 
activity of corporations and capital investments in the fi eld of company law, ac-
counting, auditing, fi nancial services and capital markets investments.

Convergence of corporate governance world systems is recognizable pol-
icy and guideline of the activities of the bodies of the EU. Article analyses the 
realization of these policies by analyzing legal activities in the fi eld of company 
law and other CG fi elds and by explaining the importance and consequences of 
the Action Plan of the European Commission on Modernizing Company Law 
and Enhancing Corporate Governance in the European Union, as well as other 
EU resolutions and strategic documents in the fi led of corporate governance.

Legal activities, which have been realized by the regulations and direc-
tives as formal legal sources on the EU level, are supplemented by the corpo-
rate governance codes as autonomous legal sources. Codes of good conduct and 
practices encourage the convergence of corporate governance systems on global 
level by enhancing eff ectiveness and competitiveness of business environment 
in EU and by improving legal security of the shareholders, third persons and 
investors.

Key words: EU, Slovenija, corporate governance, corporate governance co-
des, company law, capital market, regulation, directive.
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ЕФИКАСНОСТ СИСТЕМА РЕШАВАЊА СПОРОВА 
СВЕТСКЕ ТРГОВИНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Резиме

У овом раду аутор анализира ефикасност система решавања спо-
рова Светске трговинске организације (СТО).

Ради објективнијег увида, аутор питање ефикасности разматра 
у светлу доступности система решавања спорова, његове прилагођенос-
ти неким особеностима СТО, брзине решавања спорова и делотворнос-
ти и могућности извршења одлука.

У закључним разматрањима аутор сумира резултате анализе, 
праксу СТО и даје предлоге за реформу система решавања спорова и су-
гестије у вези са даљом еволуцијом овог механизма.

Кључне речи: GATT, СТО, Споразум о решавању спорова, решава ње 
међународних трговинских спорова, начело ефикасности.

I Уводна разматрања

Талас свеобухватне реформе система регулисања међународних 
трговинских односа у оквиру Уругвајске рунде преговора о допунама 
Општег споразума о царинама и трговини (General Agreement on Taxes 
and Trade, у даљем тексту: GATT) довео је и до измене правила за ре-
шавање међународних трговинских спорова под окриљем новооснова-
не Светске трговинске организације (у даљем тексту: СТО). Предвиђене 
измене су имале за циљ да правила GATT-а учине савременијим, дело-
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творнијим и лакшим за примену, како би се осигурало брзо и успешно 
решавање спорова.1

На хитност преуређења система решавања спорова пресудно су 
утицале две околности. Прва је била правно-техничке природе. Наиме, 
након Токијске рунде преговора, завршене 1979. године, GATT-у су дода-
ти бројни споразуми који, између осталог, прописују посебне поступке 
за решавање спорова у одређеним областима међународних трговинс-
ких односа. Као последица овакве нагле пролиферације процесних пра-
вила, систем решавања спорова је постао фрагментиран и непрегледан, 
па су се у пракси често јављале недоумице да ли у неком конкретном 
случају треба применити посебан поступак решавања спорова уведен 
„токијским“ допунским актима или се треба држати опште процедуре 
предвиђене GATT-ом.2 Концентрисање и упрошћавање правила је, дак-
ле, било нужно. Друга околност била је политичке природе. У току пре-
говора о изменама правила решавања спорова, 1988. године, Сједињене 
Америчке Државе (САД) су усвојиле Закон о трговини и конкурентнос-
ти којим се повећавају овлашћења америчке владе да примени мере тр-
говинске одмазде када (сама!) процени да је одређена држава угрозила 
или повредила права или повластице САД која проистичу из било ког 
међународног трговинског споразума, укључујући и GATT. Доношење 
овог закона изазвало је бројне негативне реакције, пре свега у Европ-
ској заједници и Јапану,3 али је и одредило даљи правац преговора о 
реформи система решавања спорова у оквиру GATT-а. САД су, образ-
лажући доношење акта из 1988. године, истицале да систем заснован на 
дипломатским преговорима какав је до тада важио у GATT-у не може 
ефикасно да заштити трговинске интересе држава. Владе држава неза-
довољних потезом САД су зато прихватиле својеврсну јудикализацију 
система решавања спорова у оквиру будуће СТО, како би се спречила 
или бар ограничила примена одредаба спорног америчког закона.4

Реформисан Споразум о решавању спорова (Dispute Settlement 
Understanding, у даљем тексту: DSU) ступио је на снагу 1. јануара 1995. 
године. У светлу најновијих преговора и расправа о могућим правцима 
даљих измена овог акта који су започели у Дохи 2001. године, чини се 
оправданим критички се осврнути на ефикасност поступака DSU-а и 

1 Министарска декларација, Пунта дел Есте, 20. септембар 1986, BISD 33S/25.

2 Van den Bossche Peter, Th e Law and Policy of the World Trade Organization, Cambridge, 
2006, стр. 180.

3 Jackson John H., Th e World Trading System – Law and Policy of International Economic 
Relations, 2nd edition, Massachusetts, 2002, стр. 129.

4 Hudec Robert, Th e New WTO Dispute Settlement Procedure, Minnesotta Journal of 
Global Trade, 1999, стр. 13.
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њихову прилагођеност потребама савременог међународног трговинс-
ког права.

II Критеријум процене

Утврђивање одговарајућег критеријума процене је неопходан пре-
дуслов за ваљано испитивање ефикасности система решавања спорова 
СТО.

У литератури се као критеријуми за процену ефикасности нај-
чешће наводе: број случајева изнетих пред СТО, проценат добровољног 
извршења одлука, подобност правила да остваре прокламоване циљеве 
предвиђене DSU-ом.5 Премда сваки од ових елемената може да у из-
весној мери укаже на делотворност механизма решавања спорова СТО, 
избор само једног од њих као пресудног би истраживача без сумње 
одвео на странпутицу. Зато се чини се да би се потпунија слика ипак 
стекла применом вишедимензионалног приступа који би узео у обзир 
неколико тестова које један ефикасни систем решавања спорова треба 
да задовољи. Ти тестови би били:

1. доступност механизма странама које траже заштиту права;

2. прилагођеност поступка неким специфичностима СТО;

3. брзина одлучивања; и

4. делотворност и могућност извршења одлуке.

Овакав приступ би, према нашем мишљењу, осветлио све фазе 
решавања спорова и омогућио целовито сагледавање ефикасности ме-
ханизма СТО.

1. Доступност механизма решавања спорова

Доступност механизма решавања спорова може да се процењује 
са формалне и материјалне стране. Анализа формалне доступности би 
ишла у правцу испитивања општих и посебних услова које DSU пред-
виђа као претпоставке за покретање поступка, док би осврт на мате-
ријалну доступност требало да покаже у којој мери је систем решавања 
спорова фактички доступан свим чланицама СТО.

У немогућности детаљнијег анализирања свих правила везаних 
за формалну доступност механизма решавања спорова СТО, сматрамо 
да би било довољно индикативно ограничити пажњу на елемент који 

5 McRae Donald, Measuring the Eff ectiveness of the WTO Dispute Settlement System, Nordic 
Journal of International Law, Vol. 77, No. 3, 2008, стр. 3.
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у унутрашњем грађанском процесном праву представља једну од ос-
новних претпоставки за подизање тужбе. Ради се о постојању правног 
интереса. Да ли је, дакле, постојање правног интереса предуслов за пок-
ретање поступка решавања спорова пред СТО? У недостатку одгова-
рајуће одредбе у DSU одговор треба потражити у пракси Тела за реша-
вање спорова. У случају Банана,6 до којег је дошло зато што је Европска 
заједница увела посебне мере за увоз, продају и снабдевање бананама, 
Европска заједница је истакла приговор да САД немају правни интерес 
за изношење спора, јер је обим производње банана у тој држави ми-
нималан, па стога она и не може бити извозник ове робе. Апелационо 
тело је заузело став да ниједан члан DSU нити споразума СТО не садр-
жи експлицитну или имплицитну обавезу постојања правног интереса 
као претпоставке за активирање механизма решавања спорова. Премда 
контроверзан, овакав либералан приступ једном од основних услова до-
ступности система решавања спорова СТО у великој мери шири круг 
његових потенцијалних корисника и убрзава поступак елиминишући 
потребу доказивања правног интереса.

Важан елемент доступности механизма СТО је и припремљеност 
држава за вођење трговинских спорова. Управо на овом пољу постоји 
значајан несклад између развијених држава и држава у развоју. За ус-
пешно коришћење система решавања спорова СТО неопходни су спе-
цифично искуство и стручна оспособљеност који се стичу учешћем у 
међународним трговинским односима. Јасно је да су неразвијене државе 
и државе у развоју у том смислу дефаворизоване у односу на економс-
ки јаке и развијене силе. Реформатори правила решавања спорова СТО 
су били свесни овог проблема, па су тако у DSU унели одредбе којим 
се мање развијеним државама олакшава положај у поступку решавања 
спорова. Посебну пажњу заслужују три одредбе.

Најпре се по свом значају истиче члан 24 DSU, којим се предвиђа 
својеврсна позитивна дискриминација неразвијених држава. Овај члан, 
који носи наслов „Посебни поступци у вези са неразвијеним држава-
ма чланицама“, налаже посебну обазривост у погледу ситуације у којој 
се налази неразвијена држава чланица – учесник у поступку решавања 
спорова. Државе чланице се позивају да рестриктивно примењују овла-
шћења приликом покретања постука против неразвијене државе члани-
це, а генерални директор СТО и председавајући Тела за решавање спо-
рова се обавезују на нарочито ангажовање како би спор био разрешен 
у што ранијој фази.

Затим, неке државе чланице, попут Кине, користиле су „повољ-
ност“ предвиђену чланом 10.2 DSU да као заинтересована трећа страна 

6 EC – Regime for the Importation, Sale and Distribution of Bananas, WT/DS16.
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учествују у поступцима решавања спорова између чланица СТО и тако 
стицале искуство и боље се припремале за поступке у којима ће оне 
бити у улози тужиоца или туженог.

Коначно, члан 27.2 DSU предвиђа да ће Секретаријат у случају 
потребе пружити додатну правну и техничку помоћ државама у раз-
воју. Међутим, како је ова обавеза пружања додатне помоћи ограниче-
на дужношћу Секретаријата да остане неутралан у односу на спор, у 
пракси се могућност коришћења повољности предвиђене чланом 27.2 
DSU ограничава само на почетне фазе поступка.7 Да би се одредба о 
пружању стручне помоћи спровела онако како је и замишљена, у Жене-
ви је 2001. године отворен Саветодавни центар за право СТО (Advisory 
Centre on WTO Law, ACWL), независно међувладино тело чији је задатак 
пружање правне помоћи својим члановима који се сврставају у земље у 
развоју и свим неразвијеним државама чланицама СТО. Убрзо по осни-
вању ово тело је први пут пружило правну помоћ Пакистану у случају 
Памучно предиво8 који су против ове државе покренуле САД. Тренут-
но услуге овог тела могу да користе 72 државе, што чини око половину 
чланства СТО.9 Због свега овога, не треба да чуди што се у последње 
време све више држава у развоју одлучује да активно користи механи-
зам решавања спорова СТО и покрене поступке чак и против развије-
них држава.10

Може се стога закључити да су формални услови за приступ сис-
тему решавања спорова прилично либерално постављени и да не од-
враћају државе чланице од коришћења овог механизма. На страни мате-
ријалних услова пракса је пратила потребе „осетљивијих“ чланова СТО, 
па су кроз стварање и деловање Саветодавног центра за право СТО от-
клоњене препреке које потенцијално постоје код неразвијених држава и 
држава у развоју у погледу приступа систему решавања спорова СТО.

2. Прилагођеност поступка неким специфичностима СТО

Општи циљ деловања СТО је либерализација светске трговине. 
Стога је логично да је чланство у СТО резервисано за државе и царин-
ске територије које су самосталне у вођењу спољнотрговинске полити-

7 Van den Bossche P., нав. дело, стр. 227.

8 United States – Transitional Safeguard Measure on Combed Cotton Yarn, WT/DS192/
AB/R.

9 Подаци су преузети са веб-странице: http://www.acwl.ch/e/members/members_e.aspx, 
посећене 8. октобра 2008.

10 Један од најчешће цитираних је случај US – Underwear (WT/DS24) који је Костари-
ка покренула против САД и окончала у своју корист.
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ке,11 а не и за мултинационална предузећа, јер су државе (па тиме и 
уније држава) они субјекти који имају способност да стварају правила 
међународног трговинског права.12 Међутим, државе се међусобно раз-
ликују по степену привредног развоја и ангажованости у међународним 
трговинским односима. Сходно томе, апсолутно једнак третман свих 
чланица СТО у пракси на њих не би оставио једнак ефекат, чиме би и 
само остваривање општег циља СТО било отежано или угрожено. Ува-
жавање наведених специфичности у структури и функционисању СТО 
представља још један од елемената оцене ефикасности система реша-
вања спорова ове међународне организације.

Узимање у обзир чињенице да су чланови СТО државе и уније 
држава, па да према томе само оне могу да се појаве као странке у пос-
тупку, долази до изражаја у општој концепцији механизма решавања 
спорова. Још од усвајања GATT-a 1947 поступак решавања спорова обух-
вата две фазе, од којих прву представљају консултације. Овакав „прија-
тељски“ метод даје прилику државама да кроз дипломатске преговоре 
дођу до решења које ће бити у најбољем интересу свих страна. Може 
се закључити да предности овог приступа нарочито долазе до изражаја 
када је повод трговинског спора неко политички осетљиво питање.

Уобичајено је да се механизам решавања спорова СТО активира 
онда када нека од чланица СТО својом мером прекрши обавезе које 
јој припадају по трговинским споразумима чија је потписница. Пракса 
GATT-a је, међутим, показала да до укидања или умањења трговинских 
повластица може да дође и без кршења споразумних обавеза.13 DSU 
стога у члановима 26.1 и 26.2 предвиђа посебне поступке у случајеви-
ма када је до укидања или умањења трговинских повластица дошло без 
кршења обавеза из чланства у СТО, односно када је до исте последице 
дошло услед „неке друге ситуације“. Што се тиче првог случаја, скром-
на јуриспруденција14 је утврдила да су неопходни услови за покретање 
поступка детаљно образложење повластице која је укинута или умање-
на, мере коју је супротна страна предузела и каузалне везе.15 Уколико 
страна која покрене спор успешно докаже постојање неопходних еле-

11 Члан ХII(1) Споразума о оснивању Светске трговинске организације.

12 Стојиљковић Владимир, Међународно привредно право, друго издање, Београд, 
2003, стр. 27.

13 Matsushita Mitsuo, Schoenbaum Th omas J., Mavroidis Petros C., Th e World Trade 
Organization – Law, Practice and Policy, Oxford, 2006, стр. 121.

14 Нпр. Japan – Measures Aff ecting Consumer Photographic Film and Paper, WT/DS44; 
European Communities – Measures Aff ecting Asbestos and Asbestos-Containing Products, 
WT/DS135.

15 Matsushita M., Schoenbaum T. J., Mavroidis P. C., нав. дело, стр. 121.
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мената, панел или Апелационо тело ће препоручити другој страни да 
спроведе обострано прихватљиву измену спорне мере. Пошто овакво 
решење делује прилично широко и необавезујуће, члан 26.1(ц) DSU 
омогућава странама да спор упуте на арбитражу. Што се другог случаја 
тиче, ниједна чланица GATT-a, односно СТО није изнела спор на осно-
ву члана 26.2 DSU, па остаје нејасно у каквим би „ситуацијама“ захтев 
за заштиту права био допуштен и какве би биле посебности таквог пос-
тупка.

Стиче се утисак да су неке специфичности структуре и функ-
ционисања СТО на прави начин добиле свој израз у правилима пос-
тупка решавања спорова. Разлагање поступка на два дела и давање 
предности дипломатском решењу, као и могућност коришћења разних 
алтернативних начина решавања спорова предвиђених чланом 5 DSU 
свакако доприносе ефикасности поступка и повећавају вероватноћу 
брзог проналажења најприхватљивијег решења за све заинтересоване 
стране. Скроман број случајева вођених по тренутно постојећим посеб-
ним поступцима не дозвољава њихову подробнију оцену, али наводи на 
размишљање да би повећање броја посебних, убрзаних поступака при-
менљивих на једноставније случајеве допринео повећању ефикасности 
целог механизма.

3. Брзина решавања спорова

Дужина трајања поступака решавања спорова представља један 
од главних проблема савремених процесних система, а управо је брзи-
на одлучивања један од основних предуслова пружања ефикасне правне 
заштите титуларима права.16

Пре него што је усвојен DSU, систем решавања спорова предвиђен 
GATT-ом 1947 испољавао је велику слабост на пољу брзине одлучи-
вања. У складу са тадашњом праксом мирног решавања међудржавних 
спорова, чланови ХХII и ХХIII GATT-а 1947 нису прописивали рокове у 
којима би се морале окончати одређене фазе поступка. То је временом 
довело до одуговлачења и смањења ефикасности целокупног система 
заштите права држава чланица,17 па је зато било нужно да DSU предви-
ди другачије решење и уведе рокове којим ће се поставити горња грани-
ца трајања процесних етапа. До усвајања оваквог решења довеле су две 
повољне околности. Прва околност је опште расположење које је међу 
чланицама GATT-a владало током елаборације и усвајања DSU-a. Мањ-
кавости претходног система решавања спорова навеле су већину држа-

16 Јакшић Александар, Грађанско процесно право, Београд, 2006, стр. 125.

17 Matsushita M., Schoenbaum T. J., Mavroidis P. C., нав. дело, стр. 107.
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ва чланица да се заложе за прецизирање и пооштравање правила пос-
тупка18 како би се избегли проблеми који су се јављали током примене 
правила GATT-a 1947. Друга околност која је довела до увођења рокова 
у DSU је еволуција у схватању принципа мирног решавања међудржав-
них спорова. Примена правила GATT-a 1947 у пракси је показала да по-
веравање спорова на решавање ad hoc групама независних стручњака 
често даје више резултата од дипломатских преговора међу државама 
у спору, па је увођењем рокова потребно осигурати правовремену про-
гресију са једног нивоа на други како би цео спор био ефикасно решен.

Као што је већ речено, „првостепени“ поступак решавања споро-
ва СТО састоји се из две фазе: фазе консултација и фазе решавања пос-
тупка пред панелом.

Рокови који се примењују на фазу консултација регулисани су 
чланом 4 DSU. Страна којој је упућен захтев за почетак консултација 
дужна је да се изјасни у року од 10 дана од дана пријема таквог зах-
тева, а да консултације започне у доброј вери у року од 30 дана, опет 
рачунајући од дана пријема захтева за почетак консултација. Уколико 
би страна којој је упућен захтев за консултације пропустила било који 
од ова два рока, држава која истиче повреду права би била овлашћена 
да покрене другу фазу поступка и затражи образовање панела. Уколико 
до консултација дође, рок за њихово окончање износи 60 дана од дана 
пријема захтева за почетак консултација. У хитним случајевима и спо-
ровима који настају поводом мера које погађају робу склону пропадању 
процесни рокови су краћи, па тако рок за почетак консултација износи 
10, а за окончање 20 дана од дана пријема захтева.

Уколико се консултацијама спор не реши, стране прелазе на пос-
тупак пред панелом. Образовање панела може да траје до 45 дана. Када 
се панел образује, рок у коме мора да поднесе извештај износи шест 
месеци, односно у хитним случајевима три месеца, од дана образовања 
панела. Уколико панел процени да неће бити у могућности да испош-
тује те рокове, писмено и образложено ће о томе обавестити Тело за ре-
шавање спорова, али ће у сваком случају морати да поднесе извештај у 
року од девет месеци од дана образовања. Када панел донесе одлуку, она 
се доставља државама чланицама и након 20 дана од дана достављања 
почиње да тече рок за усвајање извештаја у Телу за решавање спорова. 
Тај рок износи 60 дана. Према томе, уколико страна незадовољна од-
луком реши да не подноси жалбу, трајање поступка решавања споро-
ва најдуже износи 15 месеци. У случају да незадовољна страна уложи 
приговор, поступак се продужава за још највише три месеца, па тако 
укупно износи до 18 месеци. Треба нагласити да ова рачуница узима у 

18 Van den Bossche P., нав. дело, стр. 188.
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обзир ситуацију да панел не може да састави извештај у уобичајеном 
року од 6 месеци, тако да наведени прорачун представља максимално 
трајање поступка.

Пре давања оцене о брзини решавања спорова пред СТО потребно 
је упоредити овај поступак са другим сличним механизмима решавања 
спорова. Прецизно утврђени рокови поступак пред СТО чине имуним 
на дилаторне тактике које се често примењују пред међународним тр-
говачким арбитражама. Једна од најуобичајенијих, оспоравање надлеж-
ности арбитражног трибунала, потпуно је без ефекта у поступку пред 
СТО, јер се услови за примену овог поступка не стварају закључивањем 
билатералног споразума већ проистичу из чињенице чланства у СТО. 
Максимизирање трајања процесних етапа долази до изражаја и у ефи-
касности поступка по жалби. О томе можда најсликовитије говори поз-
нати случај Klockner v. Th e United Republic of Cameroon and SOCAME који 
је решаван пред Међународним центром за решавање спорова (ICSID) 
и у коме је, услед поништаја арбитражне одлуке од стране ad hoc коми-
сије ICSID-a, од подношења захтева за арбитражу до доношења коначне 
одлуке протекло девет година.19

Упркос несумњивим предностима, места за даље побољшање ди-
намике поступка решавања спорова пред СТО још увек има. До уштеде 
времена би могло да дође на пољу формирања панела. СТО је већ до-
била захтев неких чланица да размотри предлог о увођењу сталне лис-
те експерата за међународно трговинско право који би били чланови 
панела за решавање спорова уместо досадашњих ad hoc панелиста.20 
Усвајање ове идеје би свакако допринело убрзању и повећању ефикас-
ности решавања све бројнијих случајева пред панелима СТО.

4. Делотворност и могућност извршења одлуке

Тест могућности извршења одлука и њихове делотворности треба 
да покаже у којој мери су одлуке којима се решавају спорови у СТО 
прилагођене жељеном циљу и које су основне предности и мане пос-
тупка њиховог спровођења. Ти подаци представљају последњи елемент 
приказа одлика система решавања спорова СТО и од великог су значаја 
за процену његове ефикасности.

Сходно члану 3.4 DSU, циљ одлука које се доносе у поступку ре-
шавања спорова је постизање задовољавајућег решења. Одлуке панела 

19 Redfern Alan, Hunter Martin, Blackaby Nigel, Partasides Constantine, Law and Practice 
of International Commercial Arbitration, Лондон, 2004, тачка 1–126.

20 Contribution of the European Communities and its Member States to the Improvement of 
the WTO Dispute Settlement Understanding, TN/DS/W/1, 13. март 2002.
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и Апелационих тела, дакле, немају казнену природу, већ су усмерене ка 
поновном успостављању равнотеже права и обавеза држава чланица. 
Стога је логично да је основна мера коју СТО примењује према држа-
ви која укида или умањује трговинске повластице другој држави налог 
да се спорни акт укине или измени. Тек уколико држава овај налог не 
спроведе у предвиђеном року, страна која је успела у спору може да до-
бије овлашћење да примени реторзиону меру којом ће супротну страну 
„приволети“ да испуни своје обавезе. Те реторзионе мере могу имати 
облик компензације и трговинске одмазде (суспензије концесија).

Прва тачка оцене поступка споровођења налога за укидање или 
измену спорног акта јесте разматрање рока у којем се наведени налог 
има извршити. Члан 21.3 DSU предвиђа да се одлуке панела или Апела-
ционог тела извршавају одмах или, уколико би моментално извршење 
било непрактично, у разумном року. Постоје три начина израчунавања 
разумног рока. Разумним роком се сматра период који предложи обаве-
зана држава чланица и који прихвати Тело за решавање спорова, период 
о чијој дужини се сагласе државе у спору или период не дужи од 15 ме-
сеци који утврди обавезујућа арбитража. У вези са трећом одредницом 
треба истаћи да је пракса СТО унела неке допунске критеријуме по пи-
тању рачунања разумног рока. У случају Хормони21 арбитар је закљу-
чио да је разуман период за извршење најкраћи период у коме се под 
одредбама правног система обавезане државе може спровести одлука 
панела или Апелационог тела. Већ је и из овога јасно, а у једној одлуци 
је и експлицитно речено,22 да обавезана држава чланица није дужна да 
одлуку панела или Апелационог тела спроводи по ванредном законо-
давном поступку. Ипак, на одређивање рока за спровођење одлуке ути-
цаће чињеница да ли је обавезана чланица држава у развоју. Уколико би 
то био случај, пракса показује да би рокови за извршење били дужи.23 
У сваком случају, рок за извршење не би био дужи од 15 месеци. Када се 
то време сабере са дужином трајања поступка која, како смо видели, по 
„најгорем сценарију“ износи 18 месеци, излази да од почетка поступка 
до извршења мере којом се спор решава може да протекне скоро три 
године, и то у случају да се обавезана држава придржава свих поставље-
них рокова. Нужно се намеће питање да ли је у том случају проста обус-
тава мере која је била предмет спора одговарајуће задовољење другој 
страни. Чини се да би један од нових праваца реформе система реша-
вања спорова СТО требало да иде у правцу увођења новчане (или неке 
друге) накнаде којом би се отклонили или ублажили негативни ефекти 
продужене примене штетне мере.

21 EC – Hormones, WT/DS26.

22 Korea – Alcoholic Beverages, WT/DS75.

23 Indonesia – Autos, WT/DS54; другачији став: Chile – Alcoholic Beverages, WT/DS110.
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Посебан проблем поступка извршавања одлука представља слу-
чај делимичног испуњења налога панела или Апелационог тела. Пракса 
сведочи да обавезане државе показују тенденцију да учине само мини-
малне кораке ка испуњењу налога а да изјаве да су у потпуности извр-
шиле одлуке којим се решава спор.24 У том случају незадовољној стра-
ни стоје на располагању две могућности. Прва се заснива на члану 21.5 
DSU и предвиђа поновно сазивање панела који ће проценити да ли пре-
дузете мере представљају извршење одлуке којом је спор решен. Друга 
могућност је упућивање захтева Телу за решавање спорова за добијање 
дозволе за суспензију трговинских концесија обавезаној држави која 
није извршила одлуку. Међутим, у случају да обавезана држава истакне 
приговор, члан 22.6 DSU предвиђа да ће одлука о захтеву за суспензију 
трговинских концесија бити донесена на арбитражи. Ове две могућнос-
ти се, међутим, међусобно не искључују, што је показао познати случај 
Банана.25 Неусклађеност чланова 21.5 и 22.6 DSU би зато морала да 
буде исправљена у следећем таласу реформи система решавања споро-
ва.

Последње питање је оцена делотворности реторзионих мера које је 
држава чланица овлашћена да примени у случају да друга страна не из-
врши налог панела или Апелационог тела. И компензација и трговинска 
одмазда су привремене мере чији је циљ да обавезану државу подстакну 
да што пре изврши одлуку панела или Апелационог тела. Премда ове 
мере поред економске садрже и политичку димензију, што би требало 
да доприноси делотворности, њихова примена повлачи извесне тешкоће 
које се не могу занемарити. Када је реч о компензацији, показало се да је 
веома тешко измерити еквивалентан приступ тржишту, па се ова мера 
не употребљава често.26 Што се трговинске одмазде тиче, очигледно је 
да је ова мера потпуно неприменљива у случају када се на страни тужи-
оца налазе економски неутицајне државе а на страни туженог државе 
са великим тржиштма. Када се узме у обзир још и прилично драстичан 
карактер трговинске одмазде као реторзионе мере, не треба да чуди што 
је Тело за решавање спорова примену овог средства дозволило у само 
седам случајева у периоду од јануара 1995. до августа 2004.27

Иако се чини да систем извршења одлука треба додатно усаврши-
ти, висок проценат извршених одлука28 показује да и последња карика 

24 Matsushita M., Schoenbaum T. J., Mavroidis P. C., нав. дело, стр. 118.

25 EC – Regime fo the Importation, Sale and Distribution of Bananas, WT/DS16.

26 McRae D., нав. дело, стр. 9.

27 Van den Bossche P., нав. дело, стр. 222.

28 Чак 83% према Davey William J., Th e WTO Dispute Settlement System: Th e First Ten 
Years, Journal of International Economic Law, Vol. 8, Issue 1, стр. 47.
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система решавања спорова СТО задовољавајуће функционише. Ако се 
примети да и у неким споровима где није дошло до потпуног испуњења 
одлуке, као што су нпр. Canada Aircraft 29 и Brazil-Aircraft ,30 стране ипак 
успевају да пронађу обострано прихватљива решења и прекидају спор, 
ефикасност система решавања спорова СТО се мора позитивно оцени-
ти. То, међутим, ипак не значи да будући реформатори DSU-а не би тре-
бало да се позабаве отклањањем слабих тачака на које је указано.

III Закључна разматрања

На основу претходне анализе може се закључити да је Светска 
трговинска организација значајно побољшала ефикасност система ре-
шавања спорова доношењем DSU. Успешну еволуцију система је омо-
гућило уважавање посебних потреба држава чланица које су долазиле 
до изражаја у поступку решавања спорова по правилима GATT-a 1947, 
и то пре свега на пољу организације поступка. Показало се да су дип-
ломатске консултације корисне али не и довољне, као и да је потребно 
онемогућити дуготрајне и неуспешне поступке увођењем прецизних ро-
кова за одвијање процесних фаза. Важан фактор ефикасности система је 
и уважавање разлика у економској снази и развијености међу државама 
чланицама, које је нарочито дошло до изражаја кроз отварање Савето-
давног центра за право СТО. Активношћу овог Центра услуге система 
решавања спорова СТО су и de facto постале доступније неразвијеним 
државама и државама у развоју, па процесни механизам заиста постаје 
способан да пружи једнаку заштиту свим чланицама СТО, независно од 
субјективних препрека које неке од њих имају у вези са припремљено-
шћу за вођење трговинских спорова.

Ипак, и поред несумњивих предности система решавања спорова 
СТО, овај механизам има и извесне осетљиве тачке. Највеће слабости 
се испољавају у поступку извршења одлука. Уколико добровољно и пра-
вовремено извршење одлуке изостане, стиче се утисак да реторзионе 
мере нису сасвим подесне да изазову жељени ефекат и у најкраћем року 
доведу до примене одлуке панела или Апелационог тела. Штавише, због 
њиховог израженог политичког карактера постоји могућност њихове 
злоупотребе.31 Такође, неусклађеност поступака предвиђених чланови-
ма 21.5 и 22.6 DSU може да доведе до великих практичних проблема у 

29 WT/DS70.

30 WT/DS46.

31 Тако је у случају United States – Defi nitive Safeguard Measures on Imports of Certain 
Steel Products (WT/DS248) из 2003. године Европска унија запретила да ће приме-
нити трговинску одмазду усмерену на робу која се углавном производи у оним 
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поступку извршења одлука, што се нарочито јасно показало у случају 
Банана.32

Имајући у виду напред наведене предности и мане, као и пред-
логе за измену које су државе чланице почеле да упућују од конферен-
ције у Дохи, могуће је формулисати одређене предлоге за побољшање 
ефикасности система решавања спорова СТО. У вези са брзином од-
лучивања чини се да би било оправдано размишљати о увођењу посеб-
них, убрзаних поступака за решавање једноставнијих спорова. Такође, 
увођење сталних панелиста би убрзало поступак формирања панела, 
а специјализација тих лица за управљање међународним трговинским 
споровима би свакако повећало ефикасност механизма решавања спо-
рова. У погледу извршења, досадашња пракса наводи на размишљање 
да би укључивање ширег круга држава било пожељно за ефикасније 
спровођење одлука којим се окончавају спорови. Примена реторзионих 
мера од стране ширег круга држава, а не само од оне која је успела у 
спору, имало би двоструку предност: било би делотворније и смањило 
би могућност злоупотребе економских мера у политичке сврхе.

У сваком случају, прва деценија примене DSU показује да рефор-
мисани систем решавања спорова СТО представља ефикасан и поуздан 
процесни механизам који је у стању да допринесе остваривању циљева 
СТО. Сва је прилика да ће се и измене овог акта кретати у истом правцу.

Marko JOVANOVIĆ, LL.M.

ТHE EFFICIENCY OF THE WTO DISPUTE 
SETTLEMENT SYSTEM

Summary

In this paper the author analyses the effi  ciency of the dispute settlement 
system under the World Trade Organization.

In order to obtain an impartial insight into this question, the author con-
siders the problem of effi  ciency in the light of four elements: the accessibility of 
the dispute settlement system, its adaption to the specifi c nature of the WTO, 
the effi  ciency of the proceedings and the effi  ciency of the implementation stage.

државама које подржавају републиканског кандидата на предстојећим изборима 
у САД.

32 За преглед хронологије најважнијих одлука у овом случају видети Стојиљковић В., 
нав. дело, напомена 207, стр. 87–88.
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In conclusion, the author summarizes the results of his analysis, the prac-
tice of the WTO and the initiatives for the reform of the dispute settlement 
system, and suggests possible ways of improving the effi  ciency of this procedural 
mechanism.

Key words: GATT, WTO, Dispute Settlement Understanding, international 
trade disputes settlement, principle of effi  ciency.
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МЕРОДАВНО ПРАВО ЗА ДОКУМЕНТАРНИ
АКРЕДИТИВ У СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ПРАВУ

Резиме

Овај рад се бави одређивањем меродавног права за правне одно-
се који настају код документарног акредитива. Како ово питање није 
привукло велику пажњу у нашој теорији и пракси, нити је законски ре-
гулисано, као путоказ ка одговарајућем решењу су разматрана решења 
из енглеског права, у коме постоје бројни радови и судске одлуке које се 
баве овим питањем. Посебно се анализирају са колизионоправног ста-
новишта односи између налогодавца (обично купца или инвеститора) 
и корисника акредитива (продавца или извођача радова), између нало-
годавца и акредитивне банке, између акредитивне и кореспондентне 
банке и између корисника акредитива и конфирмирајуће и акредитивне 
банке. Анализа показује да наше колизионе норме, а нарочито непосред-
но везујућа колизиона норма за једностране правне послове, нису подесне 
да у неким случајевима доведу до правилног решења, те да би стога било 
корисно њихово флексибилније прописивање.

Кључне речи: меродавно право, колизионе норме, документарни акре-
дитив.

I Увод

Ретке су области међународног трговинског права у којима је пос-
тигнут толики ниво униформности као у праву документарних акредити-
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ва. У теорији влада јединствено мишљење да су скоро сви документарни 
акредитиви који се издају у међународној трговини подвргнути Једнооб-
разним правилима и обичајима за документарне акредитиве1 које је до-
нела Међународна трговинска комора са седиштем у Паризу.2 Међутим, 
и поред ове чињенице постоји потреба за избором меродавног права у 
одређеним случајевима. Ово стога што постоје одређена питања која Јед-
нообразна правила не регулишу, као што су на пример материјална пуно-
важност акредитива, утицај преваре корисника акредитива на испуњење 
обавеза акредитивне и конфирмирајуће банке, околности под којима је из-
давање или плаћање по основу акредитива противзаконито и принципи 
тумачења акредитива.3 Како Једнообразна правила не садрже одредбе које 
се баве избором меродавног права, ово се питање има решити у складу са 
националним правилима међународног приватног права.

Питање меродавног права за документарни акредитив у нашој 
правној теорији и пракси није привукло велику пажњу, а Закон о ре-
шавању сукоба закона са прописима других земаља4 не прописује по-
себна правила за правне односе који настају код овог правног посла. Из 
ових разлога енглеско право, као право земље која је банкарски центар 
Европе и у коме су донете бројне одлуке5 и објављени многи радови6 

1 Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, ICC Publication No. 600, у 
даљем тексту: Једнообразна правила. Последња верзија Једнообразних правила је 
донета 2007. године.

2 Goode Roy, Commercial Law, 3rd edition, London, 2004, стр. 951. Општеприхваћеност 
Једнообразних правила је толика да многи аутори истичу да се она, као кодифи-
кација међународних трговинских обичаја у овој области, примењују на докумен-
тарне акредитиве и без изричитог навођења њихове меродавности: Goode R., нав 
дело, стр. 969; Драшкић Младен, Међународно привредно уговорно право, 4. издање, 
Београд, 1984, стр. 523; Васиљевић Мирко, Трговинско право, 9. издање, Београд, 
2006, стр. 316; види и Commentary on UCP 600, Article-by-Article Analysis by the UCP 
600 Draft ing Group, Paris, 2007, стр. 12.

3 Hare Christopher, Th e Rome Convention and Letters of Credit, LMCLQ, 2005, стр. 417, 
фн. 2.

4 Закон о решавању сукоба закона са прописима других земаља („Службени лист 
СФРЈ“, бр. 43/1982, 72/1982, „Службени лист СРЈ“, бр. 46/1996, „Службени гласник 
РС“, бр. 46/2006; даље: ЗМПП).

5 Off shore International SA v Banco Central SA [1976] 2 Lloyd’s Rep 402, [1977] WLR 399; 
Toprak Mahsulleri Ofi si v Finagrain Compagnie Commercialle Agricole et Financiere SA 
[1979] 2 Lloyd’s Rep 98; Power Curber International Ltd v National Bank of Kuwait SAK 
[1981] 1 WLR 1233; [1981] 2 Lloyd’s Rep 394; European Asian Bank AG v Punjab and 
Sind Bank [1981] 2 Lloyd’s Rep 651; Attock Cement Co v Romanian Bank for Foreign Trade 
[1989] 1 WLR 1147; Bank of Baroda v Vysya Bank Ltd [1994] 2 Lloyd’s Rep. 87; Bank of 
Credit and Commerce Hong Kong Ltd v Sonali Bank [1995] 1 Lloyd’s Rep 227; Wahda 
Bank v Arab Bank Plc [1996] 1 Lloyd’s Rep 470; Marconi Communications International 
Ltd v Pt Pan Indonesia Bank Ltd [2005] EWCA Civ 422.

6 Ventris F. M., Banker’s Documentary Credits, 3rd edition, London, 1990, одељак 
4; Schmitthof Clive M., Confl ict of Law Issues relating to Letters of Credit: an English 
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који се баве овим питањем, може дати путоказ како овај проблем ваља 
решити.7

Пре него што се покуша дати одговор на питање које је право ме-
родавно за документарни акредитив, неопходно је изнети пар напомена 
о самом правном послу, начелу аутономије који је њему инхерентан и 
правним односима који код њега настају. Томе ће бити посвећен наред-
ни део овог чланка. Потом ће бити анализирани правни односи код до-
кументарног акредитива са становишта одређивања меродавног права. 
На крају ће бити изложена закључна разматрања и предлог решења које 
би се могло применити у пракси приликом избора меродавног права.

II Правни односи код документарног акредитива и
начело аутономије

Документарни акредитив је сложен правни посао у коме најчешће 
учествују четири лица и који обухвата неколико одвојених, самостал-
них и независних правних односа.8 Опште посматрано, први правни 
однос који настаје јесте однос из основног посла, што је најчешће уго-
вор о продаји робе или уговор о грађењу. Овај уговор може садржа-
ти такозвану акредитивну клаузулу, на основу које се лице које врши 

Perspective, објављено у Kee Ho Peng, Chan Helena H. M., Ellinger E. P. (ед.), Current 
Problems of International Trade Financing, 2nd edition, London, 1990, стр. 103; Gopal 
Mohan, English Courts and Choice of Law in Irrevocable Documentary Letters of Credit, 
објављено у Kee H. P., Chan H., Ellinger E. P. (ед.), нав. дело, стр. 115; Morse C. G. 
J., Letters of Credit and the Rome Convention, LMCLQ, 1994, стр. 560; Петковић Де-
нис, Th e Proper Law of Letters of Credit, Journal of International Business Law, 4/1995, 
стр. 141; Moloney Niamh, Choice of Law Rules and Trade Finance Contracts, LMCLQ, 
1997, стр. 344; Gozlan Audi Y., International Letters of Credit: Resolving Confl ict of Laws 
Disputes, 2nd edition, London, 1999; Todd Paul, Bills of Lading and Bankers’ Documentary 
Credits, 3rd edition, London, 1998, одељак 8.3; King Richard, Gutteridge & Megrah’s Law 
of Bankers’ Commercial Credits, 8th edition, London, 2001, одељак 10; Jack Raymond, 
Malek Ali, Quest David, Documentary Credits, 3rd edition, London, 2001, одељак 13; 
Hare C., нав. чланак; Smith Jeremy, Documentary Credits: What Law Should Apply?, 
објављено у Katz Ron (ед.), Insights into UCP 600, Collected Articles from DCI 2003 to 
2008, Paris, 2008, стр. 111; Cresswell et alia (ед.), Encyclopedia of Banking Law, London, 
2008, стр. 451–455.

7 У Енглеској се за избор меродавног права у овој области примењују правила Рим-
ске конвенције о меродавном праву за уговорне обавезе (OJ L 266/1 од 9. октоб-
ра 1980), која је уведена у енглеско право путем Закона о уговорима (меродавно 
право), Th e Contract (Applicable Law) Act. Будући да се Конвенција примењује на 
уговоре настале након 1. априла 1991, common law правила остају на снази за уго-
воре закључене пре овог датума, али принципи на којима су common law случајеви 
решени и даље играју велику улогу приликом избора меродавног права по прави-
лима Конвенције.

8 Види: Васиљевић М., нав. дело, стр. 319–322; Goode R., нав. дело, стр. 978–987.
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плаћање (обично купац или инвеститор) обавезује да отвори акредитив 
у корист друге уговорне стране (обично продавац или извођач радова). 
Поступајући у складу са овом уговорном одредбом, налогодавац (купац 
или инвеститор) се обраћа акредитивној банци са налогом да отвори 
акредитив у корист корисника акредитива (продавац или извођач ра-
дова), чијим прихватањем настаје други правни однос, у коме акреди-
тивна банка има, између осталог, обавезу да благовремено отвори ак-
редитив који одговара купчевом налогу. Отварањем акредитива настаје 
трећи правни однос између акредитивне банке и корисника акредитива. 
Будући да се у међународној трговини основни правни посао обично 
закључује између лица која се налазе у различитим земљама, те да се са-
мим тим по правилу и акредитивна банка и корисник акредитива нала-
зе у различитим земљама, настаје потреба да се у овај сложени правни 
посао умеша барем још једна банка, такозвана кореспондентна банка, 
која се обично налази у земљи у којој се налази корисник акредитива. 
Ту настаје четврти правни однос између акредитивне банке и кореспон-
дентне банке. Положај кореспондентне банке може бити двојак. Она 
може најпре наступати као конфирмирајућа банка, потврђујући акре-
дитив и преузимајући самосталну акредитивну обавезу према корисни-
ку акредитива. У том случају издавањем конфирмације настаје и пети 
правни однос између корисника акредитива и конфирмирајуће банке. 
Међутим, кореспондентна банка може наступати и само као авизи-
рајућа (када има задатак да кориснику акредитива пренесе услове отво-
реног акредитива) или исплатна банка (када има овлашћење да обавља 
и друге радње у име и за рачун акредитивне банке, као што су пријем 
докумената, испитивање њихове саобразности са условима акредитива 
и плаћање), у ком случају не преузима никакву самосталну акредитивну 
обавезу према кориснику акредитива, већ се само јавља као заступник 
акредитивне банке и само је са њом, а не и са корисником акредитива, 
у правном односу.

Имајући у виду ове правне односе који настају код документар-
ног акредитива, неопходно је нагласити да су они одвојени, самостал-
ни и независни једни од других. Ово произлази из начела аутономије 
документарног акредитива.9 Отварање акредитива ствара апстрактну 
обавезу акредитивне и конфирмирајуће банке према кориснику акре-
дитива, чија је садржина одређена искључиво садржином издатог акре-
дитива, односно конфирмације. Банке ни на који начин нису обавезане 
основним уговором између налогодавца и корисника акредитива и уоп-
ште не треба да обраћају пажњу на њега, нити се у односима са корис-

9 Вилус Јелена, Царић Славко, Шогоров Стеван, Међународно привредно право, 2. из-
дање, Београд, 1989, стр. 470; Васиљевић М., нав. дело, стр. 323; Schmitthof C., нав. 
чланак, стр. 104–106; Goode R., нав. дело, стр. 971–973.
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ником акредитива могу позивати на одредбе уговора који су закључиле 
између себе или са налогодавцем. Исто тако, ни корисник акредитива 
се не може ни у ком случају позивати на уговорни однос који постоји 
између банака које учествују у послу или између налогодавца и акреди-
тивне банке.10

Последица начела аутономије акредитива на избор меродавног 
права јесте да сваки од наведених правних односа који настају треба 
третирати самостално и поћи од тога да за сваки од њих треба посеб-
но одредити меродавно право. Другим речима, не треба тражити меро-
давно право за документарни акредитив, већ треба тражити меродавно 
право за правне односе код документарног акредитива.11 Међутим, не 
треба изгубити из вида да су ови правни односи међусобно условљени и 
функционално повезани у једну целину, чији је првенствени циљ обез-
беђење наплате цене и уредног извршења обавеза од стране корисника 
акредитива. Из тог разлога, постојање ових чврсто повезаних правних 
односа мора имати одговарајућу улогу приликом одређивања меро-
давног права за поједине од њих. Ипак, истиче се да правни односи из 
основног уговора између налогодавца и корисника акредитива, као и 
између налогодавца и акредитивне банке не треба да утичу на избор 
меродавног права за правне односе између банака, као ни између ко-
рисника акредитива и акредитивне и конфирмирајуће банке, као што 
ни ови други не треба да утичу на ове прве. Разлог за то је што је веза 
између прва два правна односа и остала три врло мала.12

III Меродавно право за правне односе код
документарног акредитива

Полазећи од горе изнетих претпоставки, овај део чланка ће се ба-
вити меродавним правом за сваки од појединих односа који постоје код 
документарног акредитива, и то следећим редоследом: 1) однос између 
налогодавца и корисника акредитива, 2) однос између налогодавца и ак-
редитивне банке, 3) однос између акредитивне банке и кореспондентне 
банке, 4) однос између корисника акредитива и конфирмирајуће банке, 
5) однос између корисника акредитива и акредитивне банке.13

10 Чл. 4(а) Једнообразних правила.

11 Schmitthof C., нав. чланак, стр. 110; Gopal M., нав. чланак, стр. 116; King R., нав. 
дело, стр. 297; Jack R., Malek A., Quest D., нав. дело, § 13.15.

12 Morse J., нав. чланак, стр. 570, наводећи Benjamin’s Sale of Goods, 6th edition, London, 
2002, § 23–088, фн. 64.

13 Проблем се додатно усложњава код негоциационих акредитива и преносивих ак-
редитива. Више о томе видети: King R., нав. дело, стр. 305–307; Jack R., Malek A., 
Quest D., нав. дело, § 13.33–13.36; Hare C, нав. чланак, стр. 420–423.
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1. Однос између налогодавца и корисника акредитива

Правни однос између налогодавца и корисника акредитива се ус-
поставља преко основног уговора, који је обично уговор о продаји робе 
или уговор о грађењу. У овом уговору се налази акредитивна клаузула, 
на основу које се купац, односно инвеститор обавезује да отвори акре-
дитив у корист продавца, односно извођача радова. Ови уговори задају 
најмање проблема приликом избора меродавног права, будући да су за 
њих предвиђена одговарајућа правила у ЗМПП. На њих ће се примени-
ти право које су стране изабрале као меродавно.14 Уколико нема избора 
меродавног права, претпоставља се да је меродавно право места где се 
у време пријема понуде налазило пребивалиште, односне седиште про-
давца или извођача радова. Међутим, „клаузула изузетка“ дозвољава да 
се примени неко друго право са којим је дати уговор ближе повезан.15

2. Однос између налогодавца и акредитивне банке

Проблем избора меродавног права за однос између налогодав-
ца и акредитивне банке не појављује се често будући да се по правилу 
налогодавац и акредитивна банка налазе у истој земљи. Ипак, с обзи-
ром да овај уговор садржи релевантан међународни елемент (налог да 
се отвори акредитив у корист корисника акредитива који се налази у 
некој другој земљи, као и обично налог да се за обавештавање корисни-
ка акредитива о отварању акредитива, пријем докумената, испитивање 
њихове саобразности, плаћање или потврђивање акредитива ангажује 
нека банка у земљи где се налази корисник акредитива) питање избора 
меродавног права се може поставити.16 Последица постојања релевант-
ног међународног елемента је превасходно у томе да се стране, у складу 
са чл. 19 ЗМПП, могу договорити о праву које ће бити меродавно. За 
очекивати је да ће се оне определити за меродавност права државе одак-
ле обе потичу, будући да им је то право познато.17 У случају да стране 

14 Чл. 19 ЗМПП.

15 Чл. 20 ЗМПП. Опште о избору меродавног права за уговоре у српском праву види: 
Кнежевић Гашо, Меродавно право за трговачки уговор о међународној продаји робе, 
Београд, 1989; Дика Михајло, Кнежевић Гашо, Стојановић Срђан, Коментар Зако-
на о међународном приватном и процесном праву, Београд, 1991, стр. 72–82; Варади 
Тибор, Бордаш Бернадет, Кнежевић Гашо, Павић Владимир, Међународно приват-
но право, 8. издање, Београд, 2007, стр. 369–411.

16 Чл. 1 ЗМПП.

17 Међутим, аутори истичу да се стране у правним односима који настају код доку-
ментарног акредитива ретко опредељују за избор меродавног права: King R., нав. 
дело, стр. 298; Jack R., Malek A., Quest D., нав. дело, § 13.15.
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не изаберу меродавно право, чл. 20 ЗМПП ће упутити на право државе 
у којој се обе стране налазе.

Проблем избора меродавног права се јавља са свом својом сложе-
ношћу у ситуацији када налогодавац има отворен рачун у страној бан-
ци и налаже тој банци да отвори акредитив. У том случају би, уколико 
се стране не договоре о избору меродавног права, требало применити 
право земље у којој се налази акредитивна банка. Наиме, преовлађујући 
је став да је уговор о отварању акредитива по својој правној природи 
уговор о налогу,18 те се као меродавно право у одсуству аутономије 
воље има применити право земље седишта налогопримца, у овом слу-
чају акредитивне банке, као право носиоца карактеристичне преста-
ције.19 Уколико уговор о отварању акредитива предвиђа да је у тој 
земљи и место у коме акредитивна банка треба да авизира акредитив, 
прими документа од корисника акредитива, испита њихову саобразност 
и изврши плаћање кориснику акредитива, не би било оправдано обо-
рити претпоставку помоћу „клаузуле изузетка“, будући да је то право 
најближе повезано са уговором. Ово решење је у складу и са Римском 
конвенцијом,20 као и енглеском теоријом21 и праксом.22

Ситуација се додатно компликује уколико налогодавац да налог 
својој банци у иностранству да изда акредитив кориснику акредитива 
који се налази у некој трећој држави, а која ће у таквом случају обично 
ангажовати кореспондентну банку у тој трећој држави. Чини се оправ-
даним да и у овом случају ваља на уговор о отварању акредитива при-

18 Драшкић М., нав. дело, стр. 522; Вилус Ј., Царић С., Шогоров С., нав. дело, стр. 471; 
Васиљевић М., нав. дело, стр. 319.

19 Иако чл. 20 ЗМПП не садржи изричито правило за одређивање меродавног права 
за уговор о налогу, он садржи посебна правила за уговор о посредовању (т. 4), 
уговор о комисиону (т. 5), уговор о отпремању (шпедицији) (т. 6), уговор о ускла-
диштењу (т. 11), уговор о осигурању (т. 13), који сви имају своју грађанскоправну 
основу у уговору о налогу – Васиљевић М., нав. дело, стр. 88–168. Будући да је за 
ове уговоре меродавно право пребивалишта, односно седишта налогопримца (т.ј. 
посредника, комисионара, отпремника, складиштара, осигуравача), може се закљу-
чити да је намера законодавца била да и уговор о налогу буде подвргнут праву 
пребивалишта, односно седишта налогопримца.

20 Извештај о Конвенцији о праву меродавном за уговорне обавезе који су сачинили 
Giuliano Mario и Lagarde Paul, OJ C 282/1 од 31. октобра 1980. године, званични 
извештај који прати Римску конвенцију, наводи на стр. 20–21 да је у банкарским 
пословима банка носилац карактеристичне престације и да је меродавно право за 
ове послове обично право земље у којој се налази банка са којом је посао закљу-
чен.

21 Ventris F. M., нав. дело, стр. 82; Schmitthof C., нав. чланак, стр. 110; Morse J., нав. 
чланак, стр. 570; King R., нав. дело, стр. 298–299; Jack R., Malek A., Quest D., нав. 
дело, § 13.31.

22 Libyan Arab Foreign Bank v Bankers Trust [1988] 1 Lloyd’s Rep 259, 270 (односи се на 
уговор о текућем рачуну).
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менити право земље у којој се налази акредитивна банка у складу са 
схватањем: „уколико неко тражи од другога да му пружи услугу онда 
мора очекивати да се подвргне праву државе тог другог лица“.23

3. Однос између акредитивне банке и кореспондентне банке

Како се обично акредитивна банка и корисник акредитива у ус-
ловима међународне трговине налазе у различитим државама настаје 
потреба да се ангажују услуге неке банке која се налази у земљи где се 
налази и корисник акредитива. Ова банка је кореспондентна банка, а 
њена улога може бити различита. Уколико кореспондентна банка насту-
па у својству авизирајуће или исплатне банке она не преузима никакву 
самосталну акредитивну обавезу, већ наступа у име и за рачун акреди-
тивне банке. Стога је однос који се успоставља између акредитивне и 
кореспондентне банке по својој природи уговор о заступању.24 Међу-
тим, уколико кореспондентна банка дела као конфирмирајућа банка, она 
преузима самосталну акредитивну обавезу према кориснику акредити-
ва и према њему наступа у своје име, али за рачун акредитивне банке. 
Однос између акредитивне и конфирмирајуће банке је у том случају по 
својој природи уговор о комисиону.25

Две банке се у свом уговору могу договорити о праву које ће бити 
меродавно, у складу са чл. 19 ЗМПП. Уколико се оне не договоре о томе, 
чл. 20 ће упутити на право земље седишта кореспондентне банке.26 Да 
ли је оправдано оборити ову претпоставку примењујући „клаузулу изу-
зетка“ зависи превасходно од улоге коју кореспондентна банка има.

У највећем броју случајева треба узети да нема места примени 
неког другог права, будући да је право земље седишта кореспондентне 
банке најчешће најтешње повезано са овим односом. То је по правилу 
не само место где носилац карактеристичне престације из овог уговора 
има своје седиште и где се налази корисник акредитива, већ и место где 
је предвиђено да кореспондентна банка изврши авизирање акредити-
ва, пријем и прегледање докумената која подноси корисник акредитива, 
плаћање, издавање конфирмације и слично у зависности од околности 
случаја. То је решење прихваћено и у енглеском праву.27

23 Ventris F. M., нав. дело, стр. 83; Schmitthof C., нав. чланак, стр. 110–111.

24 Васиљевић М., нав. дело, стр. 322.

25 Вилус Ј., Царић С., Шогоров С., нав. дело, стр. 474; Васиљевић М., нав. дело, стр. 
322.

26 Ако је однос између две банке по својој природи уговор о заступању, примењује се 
чл. 20 т. 3, а ако је тај однос уговор о комисиону чл. 20 т. 5.

27 European Asian Bank AG v Punjab and Sind Bank [1981] 2 Lloyd’s Rep 651; Bank of 
Baroda v Vysya Bank Ltd [1994] 2 Lloyd’s Rep. 87; Ventris F. M., нав. дело, стр. 83; 
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Једина ситуација у којој је оправдано да се одступи од претпос-
тављеног решења и на однос између банака примени право земље акре-
дитивне банке јесте када кореспондентна банка наступа само као ави-
зирајућа банка и евентуално има овлашћење само да прими документа 
и да их пренесе акредитивној банци, а не и овлашћење да утврђује да ли 
су она саобразна условима акредитива.28 Одступање је оправдано јер је 
уговор тада ближе повезан са правом земље акредитивне банке, у којој 
се налази место где ће да се изврши пријем и прегледање докумената 
која подноси корисник акредитива и плаћање.

4. Однос између корисника акредитива и конфирмирајуће 
банке

Посао акредитива је усмерен на то да се, са једне стране, обез-
беди плаћање кориснику акредитива, а са друге стране, да се заштите 
интереси налогодавца за уредним испуњењем основног посла. Ово се 
постиже на тај начин што ће банка извршити плаћање кориснику ак-
редитива тек након што овај поднесе документа која одговарају свему 
условима из акредитива. Како се акредитивна банка и корисник акре-
дитива најчешће налазе у различитим земљама, акредитивна банка ће 
по правилу ангажовати услуге неке кореспондентне банке са седиштем 
у земљи корисника акредитива. Треба имати у виду да се правни од-
нос између корисника акредитива и кореспондентне банке успоставља 
само ако ова наступа у својству конфирмирајуће банке, која преузима 
самосталну акредитивну обавезу према кориснику акредитива. У слу-
чајевима када кореспондентна банка наступа само као авизирајућа или 
исплатна банка, она дела у име и за рачун (као заступник) акредитивне 
банке, те се између ње и корисника акредитива не успоставља правни 
однос и питање меродавног права се у том случају не поставља. Како ће 
се корисник акредитива по правилу обратити најпре конфирмирајућој 
банци за плаћање, а не акредитивној банци, и њој поднети одговарајућа 
документа, даље излагање ће бити настављено анализом односа између 
корисника акредитива и конфирмирајуће банке.

Једно од претходних питања које се овде поставља јесте да ли од-
нос између корисника акредитива и конфирмирајуће банке представља 
правни однос који се успоставља на уговорној основи или на једност-
раној изјави воље конфирмирајуће банке. Исто питање се поставља и 

Schmitthof C., нав. чланак, стр. 113–114; Morse J., нав. чланак, стр. 565; Todd P., нав. 
дело, стр. 293; King R., нав. дело, стр. 299; Jack R., Malek A., Quest D., нав. дело, § 
13.32.

28 King R., нав. дело, стр. 300.
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у погледу квалификације правног односа између корисника акредити-
ва и акредитивне банке. Ово питање је значајно зато што од његовог 
решавања зависи и избор колизионе норме која се има применити: чл. 
19 и 20 ЗМПП који се баве одређивањем меродавног права за уговорне 
односе или чл. 26 који се бави одређивањем меродавног права за јед-
ностране правне послове. У домаћој теорији о овоме постоје различита 
гледишта, а преовлађује схватање да су ова два правна односа заснована 
на једностраним изјавама воље конфирмирајуће, односно акредитивне 
банке.29 Поређења ради, у енглеском праву ови правни односи се ква-
лификују као уговорни.30

Како су корисник акредитива и конфирмирајућа банка по пра-
вилу из исте земље, питање квалификације овог правног односа не би 
требало да има велики пректични значај. Уколико се овај правни однос 
квалификује као једнострани, чл. 26 ЗМПП упућује на примену права 
државе дужниковог седишта. Како је конфирмирајућа банка дужник у 
овом односу, то је меродавно право земље њеног седишта.

Уколико се овај однос квалификује као уговорни, једина практич-
на разлика је у томе што би чл. 19 ЗМПП дозволио странама да изаберу 
меродавно право. Ако се оне и одлуче да тај избор учине, за очекивати 
је међутим да ће се договорити о меродавности права земље одакле обе 
потичу. Уколико пропусте да се договоре, примена чл. 20 ЗМПП ће та-
кође довести до примене права те земље, будући да обе стране имају ту 
своје седиште, и да је то право несумљиво најближе повезано са овим 
односом пошто конфирмирајућа банка ту треба да изврши своју оба-
везу. Свако друго решење би било очигледно противно очекивањима 
страна и „нетржишно“.31 Наиме, конфирмирајућој банци треба дозво-
лити да испита саобразност документа које прими од корисника по пра-
вилима свога права. У супротном би конфирмирајућа банка морала да 
примењује неко страно право код сваког појединачног случаја потврђе-
ног акредитива, што би повећало могућност њене грешке и што би било 
у несразмери са износом провизије коју она прима за своје услуге. Ово 
решење је прихваћено и у енглеском праву.32

29 Види Васиљевић М., нав. дело, стр. 320–321; Вилус Ј., Царић С., Шогоров С., нав. 
дело, стр. 472.

30 Gopal M., нав. чланак, стр. 117; Morse J., нав. чланак, стр. 566; Todd P., нав. дело, стр. 
289; Goode R., нав. дело, стр. 984–987; Jack R., Malek A., Quest D., нав. дело, § 13.7; 
Hare C, нав. чланак, фн. 6.

31 Bank of Baroda v Vysya Bank Ltd [1994] 2 Lloyd’s Rep. 87, 92.

32 Ventris F. M., нав. дело, стр. 84; Schmitthof C., нав. чланак, стр. 112; Morse J., нав. 
чланак, стр. 66–567; Todd P., нав. дело, стр. 293; King R., нав. дело, стр. 299, 302; Jack 
R., Malek A., Quest D., нав. дело, § 13.16.
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5. Однос између корисника акредитива и акредитивне банке

Већ је поменуто да је у међународној трговини правило да се акре-
дитивна банка и корисник акредитива налазе у различитим државама. 
Однос који међу њима настаје је повезан како са уговором о отварању 
акредитива између налогодавца и акредитивне банке, тако и са уговором 
између банака и односом који постоји између корисника акредитива и 
конфирмирајуће банке, а који су, као што је показано, подвргнути пра-
вима различитих земаља. Како и акредитивна и конфирмирајућа банка 
преузимају самосталну акредитивну обавезу, то корисник акредитива 
има могућност да се обрати било једној било другој за плаћање и преда 
им одговарајућа документа. Чак и када кореспондентна банка не додаје 
своју конфирмацију, она је по правилу овлашћена да авизира акреди-
тив, прими документа од корисника и изврши плаћање у име и за рачун 
акредитивне банке. Стога се у пракси корисници акредитива обраћају 
за плаћање само кореспондентној банци и њој предају документа. По-
ред тога, уколико корисник акредитива преда документа кореспондент-
ној банци и од ње се наплати, кореспондентна банка та иста документа 
прослеђује акредитивној банци и тражи да се од ње регресира. Стога је 
неопходно да се сви ови односи између корисника акредитива и бана-
ка, као и међусобан однос између банака, подвргну истом праву. У суп-
ротном би могло доћи до ситуације да се, на пример, акредитив тумачи 
по стандардима различитих права у зависности од тога којој се банци 
корисник акредитива обрати. Такође, проблеми би могли настати и уко-
лико би кореспондентна банка примењивала стандарде тумачења једног 
права кад испитује саобразност докумената које прилаже корисник ак-
редитива приликом тражења исплате, а акредитивна банка примењи-
вала стандарде тумачења другог права приликом испитивања саобраз-
ности истих тих докумената које јој кореспондентна банка доставља са 
регресним захтевом. Наиме, уколико се стандарди тумачења разликују 
може се десити да су предата документа ваљана по једном праву, а не и 
по другом. Како је већ показано, уговор између банака и правни однос 
између корисника акредитива и конфирмирајуће банке су подвргнути 
праву кореспондентне банке. То значи да би и однос између корисника 
акредитива и акредитивне банке требало подврћи истом праву да би се 
избегли наведени проблеми.

Као што је истакнуто, у теорији постоје различита схватања о 
правној квалификацији односа који настаје између корисника акреди-
тива и акредитивне банке.33 Ово питање је од суштинског значаја пош-
то од његовог решења зависи и избор колизионе корме која ће се на овај 
однос применити.

33 Види фн. 29 и текст који је прати.
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Преовлађујуће је схватање да се овај правни однос заснива на јед-
ностраној изјави воље акредитивне банке. Уколико се прихвати оваква 
квалификација, до меродавног права се долази применом чл. 26 ЗМПП. 
Овај чл. прописује да се на једностране правне послове, без могућности 
одступања, примењује право државе дужниковог седишта. Како се овде 
акредитивна банка јавља у улози дужника, то је право земље седишта 
акредитивне банке меродавно. Примена овакве непосредно везујуће 
тачке везивања доводи до такве ситуације да се на овај правни однос 
примењује право које је различито од права које је меродавно за однос 
између корисника акредитива и конфирмирајуће банке и за однос из-
међу самих банака. Ово може довести до проблема у ситуацијама које 
су горе описане.

Квалификација овог правног односа као уговорног води друга-
чијем решењу колизионоправног проблема. У том случају би стране 
имале најпре могућност да се договоре о праву које ће се применити 
на њихов правни однос, у складу са чл. 19 ЗМПП. Уколико стране не 
изврше избор, применио би се чл. 20 ЗМПП. Имајући у виду да, за раз-
лику од уговора о отварању акредитива и уговора између банака, овај 
уговор по својој природи не би могао да се подведе под уговор о налогу, 
нити под један од других уговора који су наведени у чл. 20 ЗМПП, ос-
таје само да се примени одредба из т. 20 овог члана, која прописује да се 
на друге уговоре примењује право места где се у време пријема понуде 
налазило седиште понудиоца. Ако се прихвати уговорна квалификација 
овог правног односа, треба прихватити да је понудилац акредитивна 
банка, а да је понуда само издавање акредитива. Стога би се претпоста-
вило да је право седишта акредитивне банке меродавно. Међутим, ова 
претпоставка би се могла оборити уколико се утврди да је неко друго 
право ближе повезано са датим односом. У овом случају би постојали 
јаки разлози да се претпоставка обори и да се примени право земље 
седишта кореспондентне банке. Наиме, сам уговор о отварању акре-
дитива обично предвиђа да ће акредитивна банка отворити акредитив 
у корист корисника који се налази по правилу у некој другој земљи и 
да ће у те сврхе бити ангажоване услуге неке кореспондентне банке. 
Отварање акредитива се кориснику и саопштава преко кореспондент-
не банке, која поред обавештавања може бити овлашћена и да прими 
документа, испита њихову саобразност, изврши плаћање, па чак може 
додати и своју конфирмацију. У сваком случају, цео посао акредитива 
је замишљен тако да се кориснику омогући да документа преда банци 
која се налази у његовој земљи, без обзира да ли ова наступа у своје име 
(као конфирмирајућа банка), или у име и за рачун акредитивне банке 
(као исплатна банка) и плаћање се по правилу врши у валути те земље. 
Извршење обавеза од стране кореспондентне банке је централно. Овако 
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би се избегли и проблеми који могу настати уколико су у земљи седиш-
та акредитивне банке донете мере које су усмерене ка томе да онемогуће 
платни промет са иностранством.34 Ово решење су прихватили и енг-
лески судови и аутори.35

Постоје, међутим, две ситуације када је оправдано да се на од-
нос између корисника акредитива и акредитивне банке примени право 
земље акредитивне банке. Прва је ситуација када акредитив издаје бан-
ка која се налази у истој земљи као и корисник акредитива. Тада нема 
потребе да се ангажују услуге неке друге банке, а право земље у којој се 
налази акредитивна банка је несумњиво најближе повезано са правним 
односом – обе стране из овог односа имају седиште у тој земљи, а то 
је уједно и земља у којој акредитивна банка саопштава кориснику да 
је акредитив отворен у његову корист, прима и испитује саобразност 
докумената која корисник подноси и врши плаћање. Друга је ситуација 
када кореспондентна банка наступа само као авизирајућа банка, чак и 
ако евентуално има овлашћење да прими документа и да их пренесе ак-
редитивној банци, а не и да утврђује да ли су она саобразна условима 
акредитива.36

IV Закључак

Из свега наведеног, може се закључити следеће:

– меродавно право за основни уговор између налогодавца и ко-
рисника акредитива се одређује према правилима из чл. 19 
и 20 ЗМПП који се односе на уговоре о продаји и уговоре о 
грађењу;

– меродавно право за уговор о отварању акредитива, уколико не-
што друго није уговорено, је право земље седишта акредитивне 
банке;

34 За занимљив случај где је једна источноевропска земља у којој се налазило седиште 
акредитивне банке због политичких разлога забранила сва плаћања у САД, где се 
налазило седиште исплатне банке и корисника акредитива види: Петковић Д., нав. 
чланак, стр. 141.

35 Off shore International SA v Banco Central SA [1976] 2 Lloyd’s Rep 402; [1977] WLR 399; 
Power Curber International Ltd v National Bank of Kuwait SAK [1981] 1 WLR 1233; Bank 
of Baroda v Vysya Bank Ltd [1994] 2 Lloyd’s Rep. 87; Schmitthof C., нав. чланак, стр. 
112; Morse J., нав. чланак, стр. 570; Todd P., нав. дело, стр. 293; King R., нав. дело, стр. 
299, 302; Jack R., Malek A., Quest D., нав. дело, § 13.16.

36 King R., нав. дело, стр. 300; Hare C, нав. чланак, стр. 421; cf Marconi Communications 
International Ltd v Pt Pan Indonesia Bank Ltd [2005] EWCA Civ 422; Cresswell et alia, 
нав. дело, стр. 453.
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– меродавно право за уговор између акредитивне банке и корес-
пондентне банке, у одсуству аутономије воље странака, је право 
земље седишта кореспондентне банке. Једини изузетак је случај 
када кореспондентна банка наступа искључиво у својству ави-
зирајуће банке, када је меродавно право земље седишта акреди-
тивне банке;

– меродавно право за однос између корисника акредитива и кон-
фирмирајуће банке је право земље седишта конфирмирајуће 
банке;

– меродавно право за однос између корисника акредитива и ак-
редитивне банке зависи од квалификације овог правног односа. 
У нашем праву преовлађује схватање да се овај однос заснива 
на једностраној изјави воље акредитивне банке, те је стога ре-
левантна одредба из чл. 26 ЗМПП, која указује на меродавност 
права земље седишта акредитивне банке, без могућности од-
ступања. Овакво решење, међутим, може довести до проблема 
у пракси услед тога што би тумачење акредитива зависило од 
тога којој се банци, кореспондентној или акредитивној, корис-
ник акредитива обраћа са захтевом за плаћање. Како је квали-
фикација овог односа као уговорног противна преовлађујућем 
ставу у нашој теорији, решење би требало тражити у евентуал-
ној измени чл. 26 ЗМПП и његовом флексибилнијем прописи-
вању.

Uglješa GRUŠIĆ, LL.M.
Teaching Assistant at the Faculty of Law of the University of Belgrade

APPLICABLE LAW FOR DOCUMENTARY LETTERS 
OF CREDIT IN SERBIAN AND ENGLISH LAW

Summary

Th is article deals with the problem of determining the applicable law for 
legal relations that arise within documentary letter of credit transactions. Th is 
question has not been dealt with in our theory and practice, and is not expressly 
regulated. For this reason, the solutions of English law, in which a number of 
decisions have been made and articles written on the subject, have been consulted 
as guidance on how this questions should be solved. In particular, legal relations 
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between applicant (buyer or employer) and benefi ciary (seller or constructor), 
applicant and issuing bank, issuing bank and nominated bank, benefi ciary 
and confi rming and issuing bank have been analysed from the viewpoint of 
determining the applicable law. Th e analysis has shown that our choice of law 
rules, and especially the hard and fast choice of law rule for unilateral legal 
relations, are not adequate to lead to correct solutions in certain cases and that 
it would be useful to prescribe them in a more fl exible manner.

Key words: applicable law, choice of law, letters of credit.
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РЕФОРМА ПОСЛОВНИХ ИНСПЕКЦИЈА КАО 
СРЕДСТВО ПОБОЉШАЊА ПОСЛОВНОГ

ОКРУЖЕЊА – УПОРЕДНА РЕШЕЊА И
ПЕРСПЕКТИВЕ СРБИЈЕ*

Резиме

Реформа прописа је већ дуже време горуће питање у контексту 
напора Србије да побољша своје пословно окружење и привуче стране 
инвестиције. Ефикасан рад државних инспекцијских служби као једног 
од елемената пословног окружења омогућава обезбеђивање поштовања 
прописа уз несметано пословање пословних субјеката. Унапређење рада 
пословних инспекција било је циљ реформи у значајном броју земаља.

У овом раду се након дефинисања појма пословних инспекција врши 
анализа неколико успешних примера реформе пословних инспекција и из-
носе њихови заједнички принципи. Затим се врше адекватна поређења 
са тренутним стањем у Србији и прeдлажу одређени реформски кораци 
са циљем унапређења укупног рада инспекција и побољшања пословног 
окружења.

* Захваљујем се господину Тарику Шаховићу, стручњаку за развој приватног сек-
тора (PSD Specialist) Групације Светска банка, на могућности да користим податке 
Међународне финансијске корпорације, као и на свим корисним коментарима, а 
посебно на сугестијама везаним за могућу реформу у Србији. Сви документи и 
подаци Групације Светска банка, објављени или не, остају власништво Групације 
Светска банка. Захваљујем и госпођи мр Милени Ђорђевић, асистенту на Правном 
факултету Универзитета у Београду, на коментарима и корисним сугестијама при-
ликом израде овог рада.
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Кључне речи: правна реформа, пословне инспекције, пословно окружење, 
упоредно право, упоредна пракса.

I Увод

Постојање система инспекција који ствара и којим руководи 
држава је неопходан услов за обезбеђење поштовања прописа од стра-
не правних субјеката, остваривање заштите грађана и правне државе. 
Пословне инспекције, схваћене као све оне инспекције које своју фун-
кцију надзора врше према привредним субјектима, имају важну улогу 
у постизању тог циља. Истовремено, пословне инспекције не смеју не-
целисходним деловањем отежавати пословање привредних субјеката. 
Имајући то у виду, у раду се анализирају неки од постојећих модела ре-
форме пословних инспекција у свету и износе предлози и сугестије за 
сличну реформу у српском правном систему.

II Појам пословних инспекција

Пословне инспекције су инспекције које своју делатност надзора 
врше према привредним субјектима, што за једну од последица има из-
весно смањење продуктивности привредних субјеката.1 Није нужно 
да рад инспекције доведе до обуставе читавог пословања на одређено 
време. Довољно је да рад инспектора захтева да се одређени запослени 
посвети време раду са инспектором. Кумулирани утрошак радног вре-
мена запослених на бављење инспекцијама је сасвим очигледан утро-
шак продуктивности привредног субјекта.

Из претходне дефиниције произлази да се под пословним ин-
пекцијама, поред инспекција које се класично перцепирају као такве 
(на пример, пореска, тржишна или инспекција рада), могу сматрати и 
противпожарна полиција и све друге службе које имају овлашћење да 
непосредно проверавају на било који начин рад привредних субјеката, 
независно од њиховог формалног назива или формалне (не)везаности 
за пословно окружење. Логичан је и закључак да су губитку продук-
тивности више изложени предузетници и мала и средња предузећа, 
имајући у виду њихову мању могућност да изолују уплив рада инспек-
тора на свакодневно пословање.2

1 За дефиницију инпекцијског надзора као непосредног увида у одговарајуће правне 
и фактичке ситуације видети: Лилић Стеван, Управно право – Управно процесно 
право, Београд, 2008, стр. 366.

2 То посебно добија на тежини имајући у виду да развој малих и средњих предузећа 
представља један од ослонаца развојне политике Републике Србије. Видети Нацио-
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Рад пословних инспекција нужно доводи до одређеног губит-
ка продуктивности привредних субјеката што је неопходно ради ис-
пуњења важне улоге коју инспекције имају у функционисању правног 
система. Нажалост, пословне инспекције у Републици Србији не одгова-
рају адекватно на постављени задатак нестварања додатног терета при-
вредним субјектима. Реформе у различитим земљама, како развијеним 
тако и земљама у развоју, показале су да се поштовање прописа може 
обезбедити уз мањи утрошак продуктивности привредних субјеката у 
условима добро организованог рада пословних инспекција. Управо то 
би требало да буде један од важних циљева у напорима за побољшање 
пословне и инвестиционе климе у Републици Србији.

Анализиране земље представљају само мањи број оних које су из-
вршиле реформу пословних инспекција.3 Конкретан избор примера 
служи као илустрација закључка да развијеност земље која спроводи 
реформу пословних инспекција није нужан предуслов успеха реформе.

III Успешни примери реформе система пословних
инспекција

1. Летонија

Летонија представља један од добрих примера реформе пословних 
инспекција која је довела до позитивних резултата и олакшања посло-
вања привредних субјеката. Пример Летоније посебно је интересантан 
због сличности ситуације у којој се налазила Летонија у моменту запо-
чињања реформе и ситуације у којој се Србија данас налази. Летонија је 
1999. године била на путу ка Европској унији, са одмаклом али недовр-
шеном транзицијом и у интензивним настојањима да привуче већи број 
страних инвеститора.4 Потенцијални страни инвеститори, као и до-
маћи пословни субјекти, истицали су проблеме са системом инспекција 
(тада је обухватао 22 инспекције) као највећу препреку у настојањима на 
стварању квалитетног пословног окружења и система стабилних „пра-
вила игре“. Основни узроци тих проблема били су нетранспарентност 

налну стратегију привредног развоја Републике Србије од 2006. до 2012. године, 
стр. 1, 6, 11 et al.

3 Ту се могу сврстати и Холандија, Данска, Русија, Пољска, Украјина, Јерменија, Сло-
венија, Мексико, Румунија, Молдавија, Грузија, Таџикистан, Филипини, Монголија 
и друге. 

4 Coolidge Jacqueline, Grava Lars, Putnina Sanda, Case Study: Inspectorate Reform in 
Latvia 1999–2003, Draft  ed., 2003, стр. 10, доступно на: http://siteresources.worldbank.
org/INTWDR2005/Resources/477407–1096581040435/coolidge_grava_putnina_latvia_
case_study.pdf.
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прописа о инспекцијама, правима и обавезама инспектора и привред-
них субјеката, нејасне жалбене процедуре, некоординисаност у вршењу 
инспекција различитих инспектората и отворено изнуђивање мита од 
стране пословних инспекција.5

Проблем је озбиљно схваћен и Влада Летоније је усвојила све-
обухватни програм унапређења инспектората и њиховог рада. Основне 
мере из тог програма, спроведеног кроз низ прописа летонске Владе, 
укључивале су обавезу инспекција да јасно дефинишу права и обаве-
зе инспектора и пословних субјеката над којима се врши инспекција и 
те информације учине доступним (у том смислу посебно важна мера је 
било увођење званичних интернет презентација инспектората); увођење 
обавезних писаних извештаја после сваке инспекције, независно од 
њеног резултата; стални дијалог пословне заједнице и инспектората; 
формирање Координационог већа инспектората са задатком да развије 
мрежу размене података између инспектората, буде централни форум 
операционалне сарадње и да размењује информације и искуства инс-
пектората у процесу реформе;6 увођење обавезних, годишњих и јавно 
доступних извештаја о раду сваког инспектората и постигнутим резул-
татима у области свог деловања; свеобухватан програм обуке инспекто-
ра у новим методама рада инспектора као што су стратешко планирање 
и, можда и најзначајније, употреба процене ризика у одређивању пос-
ловних субјеката над којима треба извршити инспекцију.7

Заједничка срж за све наведене мере је у промени оријентације 
читавог система од застрашивања казнама ка сарадњи инспектората и 
пословних субјеката у заједничком циљу поштовања прописа и спреча-
вању догађаја попут повреда на раду или санитарних проблема.8

Највећи број реформских задатака у Летонији спроведен је то-
ком 2000. и 2001. године, уз значајну спољну техничку и финансијску 
помоћ коју су пружиле Светска банка и програм PHARE Европске ко-
мисије. Већ 2003. године, истраживања су показала драматичан пад у 
броју инспекција који је резултовао уштедама у времену потрошеним 
на комуникацију са инспекцијама процењеним на око 40 сати по пос-

5 Putnina Sanda, Review of International Practice in Inspections Reform, Final draft , IFC 
SME Survey and Policy Project in Tajikistan, 2005, стр. 10. 

6 Постојало је до 2002. године, када је укинуто јер је оцењено да је остварило циљ. 
Видети: Coolidge J., Grava L., Putnina S., нав. дело, стр. 18; Liepina Sanda, Coolidge 
Jacqueline, Grava Lars, Improving the Business Environment in Latvia, Washington, 
2008, стр. 11, доступно на: www.ifc.org/ifcext/fi as.nsf/AttachmentsByTitle/FIAS_
OccasionalPaper_Latvia18/$FILE/Latvia_Occasional+paper+18_fi nal.pdf.

7 Подаци о овим и другим предузетим реформским потезима: Coolidge J., Grava L., 
Putnina S., нав. дело, стр. 14–15; Putnina S., нав. дело, стр. 11.

8 Ibid.
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ловном субјекту у Летонији. Чак и прилично резервисане процене ових 
резултата говоре о уштеди од око четири милиона долара на нивоу при-
вреде.9 Реакција пословне заједнице на предузете реформске кораке 
била је изузетно позитивна. Почев од 2001. године инспекције се више 
не сматрају крупним проблемом пословног окружења, а каснија истра-
живања показују позитивне оцене побољшања професионализма у раду 
инспектора.10 Смањени број инспекција и промењена методологија рада 
нису довели до кореспондирајућег повећања броја кршења прописа и 
резултујућих последица, попут повреда на раду. Напротив, и поред пос-
тепеног повећања броја субјеката над којима треба вршити инспекције, 
показало се да најзначајнији инспекторати постижу исте или боље ре-
зултате уз исте или врло мало повећане ресурсе.11

Мишљења смо да су побољшана координација и увођење проце-
не ризика најзаслужнији за квантитативна побољшања, а унапређена 
транспарентност процедура и сталан дијалог са пословним субјектима 
за квалитативно бољи однос и оцену инспекција од стране пословне за-
једнице у целини. Летонија није ишла у дубље организационе промене 
система инспектората или смањивање њиховог броја, већ у промене у 
координацији и оперативном приступу. Овакав приступ може служити 
као модел за реформе у Србији.

2. Канада

Канадски пример се по друштвеном окружењу околностима уне-
колико разликује од летонског, али има значајних сличности у примење-
ним реформским идејама. Канада је током осамедесетих и почетком де-
ведесетих година 20. века била високо развијена земља, без потребе за 
дубоком транзицијом и без спољног уплива у реформе које су вршене. 
Истовремено, Канада је била у економској кризи и рецесији12 и мере 
реформе инспекција биле су део ширег пакета реформе прописа у циљу 
подстрека економије.13

Канадски модел реформе базирао се на радикалном заокрету у 
приступу проблему обезбеђења поштовања правних прописа од стране 

9 Liepina S., Coolidge J., Grava L., нав. дело, стр. 15–17.

10 Putnina S., нав. дело, стр. 12.

11 Као један од најнапреднијих у реформи наводи се Државни инспекторат рада. 
Видети: Good Practices for Business Inspections – Guidelines for Reformers, Small and 
Medium Enterprise Department World Bank Group, 2006, доступно на: http://rru.
worldbank.org/Toolkits/BusinessInspections/; Coolidge J., Grava L., Putnina S., нав. дело, 
стр. 37.

12 Видети: http://canadianeconomy.gc.ca/english/economy/recession.html.

13 Putnina S., нав. дело, стр. 16.
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субјеката који су дужни да их поштују. Спроведена истраживања по-
казала су да је степен поштовања прописа у Канади на много нижем 
нивоу него што се заправо мислило и да метод застрашивања казна-
ма (енг. command-penalty model), уз недовољно јасне прописе и широку 
дискрецију инспектора, није довољно ефикасан у том циљу. Нови циљ 
постало је остваривање добровољног поштовања прописа кроз друге, 
разноврсније методе (енг. voluntary compliance model).14

Реформа је вршена на два комплементарна колосека: а) кроз унап-
ређења на нивоу доношења прописа и б) кроз унапређења на нивоу ос-
тваривања поштовања прописа. Од суштинског значаја на нивоу доно-
шења прописа постала је обавеза свих релевантних државних структура 
да морају да поднесу доказе да је за сваки нови законодавни акт донета 
одговарајућа Политика поштовања и спровођења (енг. Compliance and 
enforcement policy) као посебан сет мера за конкретну ситуацију. Ово је 
имало за циљ да спречи доношење прописа чије је остваривање нереал-
но очекивати и побољша примену већ постојећих прописа.15

Ови акти допринели су и суштинској реформи на нивоу поједи-
них инспекција. У њиховом садржају, поред значајне диверсификације 
мера које се могу предузети према пословним субјектима (шира приме-
на упозорења, обавештења, помоћи у спровођењу, градација казни), уве-
дена су и правила када се које конкретне мере спроводе.16 То је имало 
за последицу сужавање широке дискреције инспектора. Карактер ових 
јавно доступних политика17 је у великој мери саветодаван и објашња-
вајући, што олакшава пословним субјектима да обезбеде пуно пошто-
вање прописа и смањује потребу за ангажовањем спољних експерата.

Као основни резултати овакве реформе наводе се: увођење стра-
тешког начина размишљања у циљу остваривања поштовања прописа, 
развој процене ризика (јер оријентација ка што бољем поштовању про-
писа води ка усмеравању инспекција тамо где се кршење најизвесније 
очекује) и генерално унапређење скупљања, евалуације и дистрибуције 
података о инспекцијама и прописима како међу инспекторатима тако и 
међу пословним субјектима.18 Канада је успешно пребродила економс-

14 За одлично објашњење читавог концепта видети: Enforcement Versus Voluntary 
Compliance (1983–1998), доступно на: www.elaw.org/node/1386.

15 Coolidge Jacqueline, Reforming Inspections: Countering Corruption and Waste, Public 
Policy for the Private Sector, June 2006, стр. 3, доступно на: rru.worldbank.org/
documents/publicpolicyjournal/308Coolidge.pdf.

16 Putnina S., нав. дело, стр. 18–19.

17 Видети, на пример: http://www.ec.gc.ca/CEPAregistry/documents/policies/candepolicy/
toc.cfm.

18 Putnina S., нав. дело, стр. 20.
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ку кризу, делимично и због ове реформе, али се унапређења настављају. 
Нови примери су успешна реформа система контроле квалитета прех-
рамбених производа19 и увођење од државе независних субјеката у 
процес инспекција (на пример у шумарској индустрији)20 што смањује 
трошкове а задржава надзор државе у систему инспекција. Слично Ле-
тонији, ни Канада није спроводила дубоке организационе реформе, али 
је постојеће процедуре унапредила и другачије оријентисала.

3. Узбекистан

Успешност реформи у Узбекистану на први поглед може изгледа-
ти необично, имајући у виду општепознате чињенице о ниском нивоу 
развоја економије, економских и политичких слобода у овој централно-
азијској земљи. Међутим, овај пример показује да одговарајућа поли-
тичка воља за променама може дати резултате и у економски неразвије-
ној средини.

Ситуација у погледу инспекција у Узбекистану крајем деведесетих 
година прошлог века могла се окарактерисати као изразито лоша. Број 
посета инспектора био је превелики, као и дужина трајања инспекција, 
а плаћање мита било је сасвим уобичајено. Влада Узбекистана отпочела 
је сопствени програм реформе 1998. године, а израженија спољна помоћ 
(од стране Међународне финансијске корпорације) почела је у периоду 
2001. и 2002. године.

Узбекистан је 1998. године усвојио Закон о државним инспек-
цијама, као lex generalis у овој области, који је имао неколико значајних 
реформских новина. Основна новина је било увођење Координационог 
тела коме су дата овлашћења да у потпуности координира извођење ин-
спекција. Све планиране инспекције предлажу се Координационом телу 
које их одобрава и координира са другим инспекцијама. Друга значајна 
новина је увођење концепта „комплексних инспекција“, заједничких по-
сета пословном субјекту од стране више (6–10) инспектората што ште-
ди продуктивност и истовремено омогућава свеобухватну инспекцију. 
Истраживања из 2001. године показала су значајан пад у броју и трајању 
инспекција и бољу координисаност, али су даље реформе биле неопход-
не.21 У том периоду мисија Међународне финансијске корпорације узи-
ма активнијег учешћа и програм реформи, усаглашен са узбекистанском 

19 Experiences of Seven Countries in Consolidating Th eir Food Safety Systems, United States 
Government Accountability Offi  ce, доступно на: www.gao.gov/new.items/d05212.pdf.

20 Coolidge Jacqueline, нав. дело, стр. 3.

21 Reforming the Inspections System in Uzbekistan, IFC, 2005, стр. 9–10 доступно на: 
go.worldbank.org/09WHQ2AR80.
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владом и који се и данас примењује, као главне мере обухвата: увођење 
посебних докумената (енг. „checklists“) у којима се прецизирају сва де-
шавања током инспекције што омогућава пословном субјекту да прати 
да ли се процедура одвија регуларно; наставак реформе законодавства 
у циљу прецизирања свих права и обавеза инспектората и пословних 
субјеката; увођење јединственог регистра свих агенција са правима да 
врше инспекције и њиховог делокруга; увођење принципа одабира мета 
за инспекцију по ризику који представљају; развој дијалога са послов-
ном заједницом и побољшање њене информисаности о прописима и 
току реформе.22

Процес реформи је континуиран и нова унапређења дешавају се 
периодично (на пример, председнички декрети о лимитирању преши-
роких овлашћења инспектора из 2005. године), а пресек стања из 2004. 
године (отприлике на половини другог периода реформи) има и по-
зитивне и негативне аспекте.23 Тренд смањења инспекција настављен 
је и број посета инспекција малим и средњим предузећима годишње 
смањен је више од пет пута од 2001. године, број утрошених дана на 
инспекције седам пута а на употребу критеријума ризика указује да је 
број предузећа која уопште нису посећена од инспекција порастао са 
свега 11% 2001. године (очигледна тежња ка свеобухватности) на 67% 
2004. године. Процењени износ уштеда на нивоу привреде Узбекистана 
процењује се на 20 милиона долара. Негативни аспекти и даље постоје 
– инспекторати сада много чешће усмеравају пажњу ка предузећима 
са већим обртом (независно од ризика), сматра се да је и износ мита, 
када се даје, двоструко порастао а постоје и проблеми у спремности да 
се одредбе закона спроведу на терену.24 Све ово указује на потребу да 
процес реформи и надгледања буде константан у дугогодишњем пери-
оду, јер у супротном постоји опасност враћања на стари систем који је 
инспекторима, али не и привреди, далеко више одговарао.

4. Република Српска, Босна и Херцеговина – пример из
непосредног окружења

Иако Република Српска (РС) не представља засебну државу већ 
ентитет, процес реформи инспекција који је обављен у БиХ може се из-
двојити и анализирати засебно за сваки ентитет, јер је довео до стварања 

22 Putnina S., нав. дело, стр. 32–33.

23 Reforming the Inspections System in Uzbekistan, стр. 27–28.

24 Taymetov Bobir, Experience of Inspections Reform in Uzbekistan, Small and Medium 
Business in Belarus Analytical Bulletin, 23/2006, стр. 19–20, доступно на: http://belarus.
bel.biz/content/view/124/26/.
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засебних структура и прописа на нивоу ентитета.25 Додатни разлог за 
издвојену анализу представља и чињеница да је реформски процес у РС 
био нешто успешнији, као и то да државно-правно уређење РС више 
одговара уређењу Србије него што је то случај са Федерацијом БиХ.

Реформски процес отпочео је 2001. године, уз спољну експертско-
техничку помоћ Међународне финансијске корпорације. Истраживање 
пословне климе из те године показало је да инспекције представљају оз-
биљну баријеру за повећање инвестиција. Сарадња са политичким врхом 
који је био одлучан у жељи за реформом је довела до израде предлога 
реформског закона о инспекцијама на нивоу РС 2003. године и до њего-
вог усвајања 2005. године. Реформа је довела до следећих институцио-
налних и других промена: стварање Инспектората РС26 у чији је састав 
укључено 12 инспекција које су до тада биле при министарствима;27 
именовање директора читавог инспектората и главних инспектора за 
сваку појединачну инспекцију као организациону јединицу; увођење но-
вих принципа рада инспекција, базираних на превенцији уместо репре-
сији, увођењу транспарентности процедура, креативности и сарадњи са 
пословним субјектима; повећање транспарентности инспекција према 
широј јавности увођењем праксе новинских конференција инспектора-
та и ажурног интернет сајта; увођење заједничких тимских инспекција; 
генерално осавремењавање интерних прописа о раду као и увођење мо-
дерног информационог система чија је израда у завршној фази.

Према истраживањима спроведеним у сарадњи РС и Међуна-
родне финансијске корпорације реформа је довела до врло опипљивих 
позитивних резултата. Подаци из 2007. године показују драматичан 
напредак у односу на 2001. годину: број дана утрошених на доласке 
инспекција спао је са 28 у 2001. години на 8 у 2007. години.28 Све то 
прате и конкретни финансијски резултати. На нивоу БиХ процењује се 
да реформе уштеде око 1.300 конвертибилних марака годишње сваком 
предузећу, уз додатне уштеде услед реформе које се процењују на око 
15 милиона конвертибилних марака. Све ово је посебно значајно јер 
није довело до пада квалитета рада инспекција у погледу обезбеђивања 
поштовања прописа. Генерални инспекторат обавио је преко 180.000 
инспекција и буџету РС обезбедио близу 20 милиона конвертибилних 

25 Подаци о реформи у БиХ: Тарик Шаховић, Western Balkans Inspections Reform Note, 
фебруар 2008, необјављени документ Светске банке.

26 Видети: http://www.inspektorat.vladars.net/.

27 Претходно је у РС постојало 24 инспекциja. Ван оквира овог инспектората остале 
су фискалне инспекције, јер би њихово укључење захтевало велике реформе по-
реског система, као и културна и управна инспекција које и у суштини остају ван 
оквира пословних. 

28 Видети: http://go.worldbank.org/D948SKH4K0.
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марака.29 Иако није могуће детаљно упоређивати податке јер је ранији 
систем био необједињен и недовољно транспарентан, генерална оцена 
реформе је несумњиво позитивна. Република Српска спровела је добро 
осмишљену реформу и у организационом и у оперативном погледу.

IV Заједничка реформска решења

Као заједнички чиниоци наведених примера реформе система 
пословних инспекција и других који нису овде детаљније анализирани 
могу се по значају за успех реформе издвојити:

– свеобухватност реформе која мењајући систем из корена даје 
боље резултате и отежава ретроградне процесе;

– промена инспекцијског менталитета од репресивног ка коопе-
ративном, где инспекције и пословни субјекти сарађују у за-
једничком циљу поштовања прописа;

– транспарентност као циљ у области права и обавеза инспекто-
ра и пословних субјеката, одвијања процедура, жалбених меха-
низама и постигнутих резултата инспекција;

– промена методологије рада од покушаја да се постигне обухват 
свих пословних субјеката инспекцијом, ка утрошку ипак огра-
ничених ресурса инспектората на субјекте код којих је највећи 
ризик од постојања противправног понашања;

– координација инспекција на институционалном нивоу њихо-
вим спајањем или координација у обављању посета на терену;

– додатне мере подршке и реформе инспекција од нове информа-
ционе опреме и додатне едукације инспектора до лустрације и 
кажњавања особља инспекција које ради на незаконит начин.

V Ситуација у Србији

Тренутна ситуација у Србији по много чему је слична оној у 
претходно наведеним земљама пре реформе.30 Анализа стања у области 
инспекција показује да постоји 30 различитих инспекција са око 3.400 
инспектора који су дужни да у свом раду примењују преко 170 закона и 
уредби и вишеструко већи број правилника. Пошто посебан закон о ин-

29 Видети: http://www.capital.ba/inspektorat-rs-napunio-budzet-sa-oko–20-miliona-km/.

30 Подаци о систему инспекција у Србији потичу из необјављене анализе из септемб-
ра 2007. године урађене од стране госпође Мирјане Лисов за потребе Међународне 
финансијске корпорације. 
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спекцијском надзору још увек није донет, што може представљати при-
лику бар за делимичну реформу, инспекције су уз обиље подзаконске 
регулативе регулисане прилично застарелим Законом о државној упра-
ви из 1992. године31 и генералним Законом о општем управном поступ-
ку.32 Одредбе ових закона у великој мери одражавају превазиђено схва-
тање о надмоћној државној сили која има право да спроводи инспекције 
без претераног узимања у обзир других фактора, попут економских. У 
начелима управног поступка економичност се налази тек на десетом 
месту од набројаних начела.33

У слику се у великој мери уклапа и чињеница да не постоје цент-
рални инпспекторат или централно координационо тело за инспекције 
и не постоје законске одредбе које предвиђају избор пословних субје-
ката за инспекцију на основу ризика. Слична је ситуација и са транс-
парентношћу: рад многобројних инспекција и њихови резултати нису 
познати широј јавности, а то се може рећи и за правила процедуре.34 
Инспектори немају стриктно дефинисану обавезу да пословним субјек-
тима предоче какав је ток поступка, која су њихова овлашћења (која су 
ионако широко постављена) и која су тачно њихова права, јер постоји 
само широко и непрецизно постављена одредба о „пружању помоћи“.35 
Законске одредбе фокусирају се на углавном на овлашћења инспектора 
и могуће казне, а не на сарадњу и заштиту права пословних субјеката. 
Одредбе од значаја за заштиту тих права, попут обавезе састављања пи-
саног извештаја о инспекцији и широко постављеног права жалбе на-
ступају тек када је инспекција обављена.

VI Закључак – могући правци реформе у Србији

Србија у напорима на побољшању свог пословног окружења 
може и мора користити успешна искуства других земаља. Реформа пос-
ловних инспекција несумњиво заузима важно место у општој регула-
торној реформи. Пожељно је да та реформа буде базирана на успешним 

31 Закон о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 
67/93, 48/94, 49/99), чл. 22–33.

32 Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97, 31/2001; даље 
ЗУП).

33 ЗУП, чл. 14.

34 Инспекције немају засебне интернет презентације, а када их имају на сајтовима 
министарства информације које су пружене су рудиментарне. Видети нпр. http://
www.minrzs.gov.rs/portal/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&i
d=30&Itemid=95.

35 ЗУП, чл. 15.
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заједничким решењима упоредних случајева, уз уважавање конкретне 
ситуације и околности у Србији.36

Имајући у виду разгранатост и робусност постојећег система инс-
пекција у Републици Србији, нереално је очекивати стварање једног цент-
рализованог, генералног инспектората као у РС. Оно што се може постићи 
је одређено спајање инспекцијских служби у оквиру министарстава.

Следећи корак би могао бити успостављање једног заједничког 
тела које би обезбедило бољу координацију рада пословних инспекција 
и увело систем надзора над укупним инспекцијским процесима. Успос-
тављање јасне хијерархије и таквог модела у којем инспекторати имају 
једно тело коме морају да одговарају ван свог матичног министарства 
било би од великог значаја за свеукупну транспарентност система и по-
већану одговорност у раду инспектората. Таквом телу је потребно дати 
и одговарајућа овлашћења да санкционише нестручан, неефикасан или 
незаконит рад појединих инспектора и инспектората како би одговор-
ност заиста у пракси и постојала.

Потребно је спровести и реформе у самом раду инспекција. По-
ред инсистирања на заједничким посетама, за шта основа већ постоји, 
велики корак представљало би увођење, као редовног начина рада, сис-
тема избора пословних субјеката за инспекцију базираног на ризику. 
Увођење овог система је комплексно и захтева посебну обуку и ресур-
се, али има суштинске предности које то завређују, као што се могло 
видети из упоредних примера. Пожељно би било да такав начин рада 
постане законска обавеза, што опет указује да је потребно обратити по-
себну пажњу на уношење реформских одредби у очекивани нови закон 
о инспекцијама који би требало да буде lex generalis за ову област.

Што се тиче ресурса, јасно је да инспекције не пате од мањка 
људства. Питање рационализације у том погледу се очигледно намеће. 
Додатно, пожељно је увођење нових информатичких технологија, по-
себно у виду заједничке базе података свих инспекција која омогућава 
једноставно циркулисање података о обављеним инспекцијама и њихо-
вим резултатима, што поред других предности омогућава и калкули-
сање ризика противправног понашања, на пример код одређене гране 
пословних субјеката.

Отварање инспекција ка јавности, кроз стварање ажурних интер-
нет сајтова, медијске конференције и обавештења је потребан и релативно 
лако спроводив циљ. То би омогућило бољу информисаност свих заинте-
ресованих субјеката и боље разумевање значаја улоге и рада инспекција.

36 Позитиван корак у том смеру је Стратегија регулаторне реформе у Републици Ср-
бији за период од 2008. до 2011. године, која на много места наводи реформске 
принципе сличне онима за које се залажемо. Стратегија је доступна на: http://www.
srbija.gov.rs/vesti/dokumenti_sekcija.php?id=45678.
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Промена односа пословних инспекција и пословних субјеката је 
дугорочни циљ свих реформи. Инспекције и пословни субјекти морају 
постати партнери у заједничком циљу поштовања прописа и самим тим 
остваривању друштвеног интереса. Инспекција мора имати и могућност 
кажњавања, али то би требало да буде само једна, по правилу последња 
опција. Уверени смо да систем у коме пословни субјекат у инспекцијама 
види партнера који му даје савете и другу стручну помоћ у испуњењу 
својих обавеза дугорочно даје далеко боље резлтате од система у коме 
је примарна карактеристика односа пословних инспекција и пословних 
субјеката застрашивање казном. Посебно у случају када је та казна из-
речена после дуготрајне и за пословање штетне инспекције. Систем са-
радње ће засигурно довести до повољних последица по пословно окру-
жење и посредно би утицао на повећање привредног раста и квалитета 
живота грађана Србије.

Velimir ŽIVKOVIĆ
Bachelor of Law, Belgrade

BUSINESS INSPECTIONS REFORM AS A MEANS 
OF IMPROVING THE BUSINESS ENVIRONMENT 

– COMPARATIVE SOLUTIONS AND
PERSPECTIVES OF SERBIA

Summary

Legal reform has been for a long time an important question in eff orts 
which Serbia is making to improve business environment and attract foreign 
investments. Effi  cient work of state inspection services, which constitute a part 
of the business environment, plays a large role in achieving compliance with 
the regulations without adding administrative burden on business subjects. Im-
provement of business inspections has been the aim of reforms in a signifi cant 
number of countries.

Th is article, aft er defi ning the business inspections, evaluates several suc-
cessful examples of reform and indicates their common principles. Th en ade-
quate comparison is made to the current condition in Serbia and certain reform 
measures are proposed. Th ese measures aim to positively enhance the overall 
work of the inspections and improve the business environment.

Key words: legal reform, business inspections, business environment, com-
parative law, comparative practice.
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МОЖЕ ЛИ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ЕМИТОВАТИ АКЦИЈЕ У ЗАТВОРЕНОЈ ЕМИСИЈИ 

СВОЈИМ ЗАПОСЛЕНИМА?

Емитентима се уобичајено намећу бројне обавезе пре и у току из-
давања серијских хартија од вредности. У том погледу је веома важно 
да закони који уређују финансијско тржиште препознају изузетке од 
обавезе емитента да упути јавну понуду, обавезе да сачини проспект и 
обавезе да добије одобрење проспекта од надзорне власти. Нажалост, 
Закон о тржишту хартија од вредности и других финансијских инстру-
мената1 није препознао и доследно спровео концепцију изузетака, јер се 
за сваки појединачан изузетак не може са сигурношћу утврдити на коју 
обавезу издаваоца се он односи. Закон је све изузетке према сличности 
поделио у четири групе, при чему се као једна група издвајају изузеци 
према врсти (својствима) инвеститора (чл. 54). Они обухватају изда-
вање хартија од вредности унапред познатим купцима, и то: Републици 
Србији, Народној банци Србије, професионалним инвеститорима, свим 
постојећим акционарима и запосленима код издаваоца. Због посебних 
својстава улагача, ову групу изузетака треба третирати као изузетке од 
обавезне јавне емисије, али и обавезе прибављања одобрења проспекта 
за издавање хартија од вредности. Остаје спорно да ли је према нашим 
позитивним прописима емитент у овим случајевима обавезан да сачини 
проспект, јер се он не помиње у члану који уређује поступак издавања 
хартија унапред познатим купцима. У нашој теорији је изражен став по 

1 Закон о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената, 
Службени гласник РС, бр. 47/2006 (даље: ЗТХОВ).
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коме је емитенту допуштено да без проспекта обави емисију улагачи-
ма који су му унапред познати,2 о чему се може дискутовати имајући у 
виду наше позитивне прописе и решења прихваћена у комунитарном 
праву.

У пракси се поставило питање начина правилног тумачења од-
редбе чл. 54(1)(5) ЗТХОВ. Наведеном одредбом је предвиђено да се без 
одобрења проспекта за издавање хартија од вредности може вршити 
издавање и понуда хартија од вредности унапред познатим купцима, и 
то, између осталих, и „запосленима код издаваоца, кад се акције издају 
једино ради доделе тим лицима, у складу са законом којим се уређују 
привредна друштва“. Министарство финансија је поступајући по допи-
су Комисије за хартије од вредности од 16.7.2007. године закључило да 
се ради о упућујућој норми, јер је законом прописано да се издавање 
може извршити једино у складу са законом којим се уређују привредна 
друштва. Како Закон о привредним друштвима3 не садржи одредбе које 
прописују и разрађују начин, услове, критеријуме и поступак доделе 
акција запосленима код издаваоца, Министарство финансија је заузело 
становиште по коме тренутно постојећа законска регулатива не даје 
правни основ за емисију акција само запосленима као унапред познатим 
лицима.4

Проблем око тумачења овог изузетка је настао због очигледне 
неконзистентности у решењима ЗТХОВ и ЗОПД. Касније донет закон 
(ЗТХОВ) је упутио на примену раније донетог закона (ЗОПД), и то у 
материји емисије акција запосленима. Министарство финансија је ис-
питујући одредбе ЗОПД увидело да не постоји експлицитна и потпуна 
регулатива емисије акција запосленима, услед чега је закључило да се 
акције не могу емитовати само запосленима у друштву.

Иако овакав став Министарства финансија одговара строго језич-
ком (дословном) тумачењу одредбе ЗТХОВ, чини се да је било знатно 
логичније и сврсисходније прихватити супротну концепцију. Најмање 
четири разлога говоре у прилог становишта да је издаваоцу допуштено 
да издаје акције само запосленима.

1. Правила тумачења. Када ЗТХОВ у материји издавања акција 
запосленима код издаваоца упути на примену ЗОПД, то не зна-

2 Види: Небојша Јовановић, Емисија (издавање) серијских хартија од вредности, у: 
Мирко Васиљевић (уредник), Акционарска друштва, берзе и акције (АБА) – збор-
ник радова, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2006, стр. 685.

3 Закон о привредним друштвима, Службени гласник РС, бр. 125/2004, (даље: 
ЗОПД).

4 Види: акт Министарства финансија Републике Србије, бр. 023–02–281/2007–16 од 
14.8.2007. године.
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чи да ЗОПД мора имати посебна правила за емисију акција за-
посленима да би ова упућујућа одредба имала смисла. Довољно 
је само да ЗОПД уређује генерално материју издавања акција, 
па да се не може говорити о неуређености питања емисије ак-
ција запосленима. Не можемо се сложити са мишљењем Ми-
нистарства финансија да ЗОПД не садржи одредбе које пропи-
сују и разрађују начин, услове, критеријуме и поступак доделе 
акција запосленима код издаваоца. Тачно је да закон не пропи-
сује посебне услове за емисију акција запосленима, али из тога 
треба извући закључак да се на емисију акција запосленима 
примењују општа правила о повећању основног капитала ак-
ционарског друштва.

2. Неприменљивост законске одредбе. ЗОПД садржи једну специ-
фичну одредбу која се односи на издавање акција запослени-
ма.5 Наиме, у случају повећања основног капитала издавањем 
акција запосленима у друштву и повезаним друштвима, не 
примењује се опште правило по коме се одлука о новој еми-
сији акција може донети тек након потпуне уплате већ уписа-
них акција из претходне успеле емисије.6 Ако би се прихватило 
мишљење Министарства финансија, законско правило о коме 
је овде реч би било неприменљиво, а општа правила тумачења 
правних прописа налажу да се избегава тумачење које би води-
ло непримени неке законске одредбе, под условом да је могуће 
извести и другачији закључак.

3. Теоријски разлози. У теорији се издавање акција само запосле-
нима сматра значајним изузетком од обавезне јавне емисије, 
односно обавезе сачињавања проспекта. Наиме, „таквим лици-
ма није потребна заштита у виду посебног обавештвања путем 
проспекта, јер су већ упознати са стањем емитента, емисијом и 
хартијама, које им се нуде... Таква лица су способна, и без про-
спекта, да донесу разумну одлуку о куповини понуђених им 
хартија, те не постоји обавеза истицања јавне понуде, јер нема 
потребе за њиховом заштитом.“7

4. Право ЕУ. Директива ЕЗ о проспекту као један од изузетака од 
обавезе објављивања проспекта наводи и емисију хартија од 
вредности постојећим или бившим директорима или запосле-

5 Види: ЗОПД, чл. 237(4–5).

6 Посебан проблем ствара чињеница да ЗОПД помиње и емисију запосленима у по-
везаним друштвима, што је у складу са решењима комунитарног права, док ЗТХОВ 
говори само о запосленима код издаваоца.

7 Небојша Јовановић, Емисија вредносних папира, Грмеч, Београд, 2001, стр. 248.
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нима у издаваоцу или лицима повезаним са издаваоцем.8 Како 
је Влада Републике Србије као један од својих принципа про-
кламовала придруживање Европској унији и усклађивање српс-
ког законодавства са комунитарним, логично је било да Минис-
тарство финансија заузме позитиван став у погледу могућности 
емитовања акција запосленима у издаваоцу.

Посебан и знатно већи проблем наведеног мишљења Министарс-
тва финансија је у томе што се у оквиру разматрања да ли постоји оба-
веза издаваоца да упути јавну понуду, односно да тражи одобрење про-
спекта, изводи радикалан закључак по коме није дозвољено издавање 
акција само запосленима. Овакво становиште се не може прихватити, 
јер ЗОПД ниједном својом одредбом није забранио емисију акција само 
запосленима, а то је једини меродаван закон у коме треба тражити од-
говор на постављено питање. У контексту овог закона, емисија акција 
запосленима је одступање од принципа права пречег уписа акционара, 
а оно је допуштено у законом предвиђеним оквирима и у прописаном 
поступку.

Наведени разлози наводе на два закључка:

– прво, треба преиспитати став по коме законска регулатива не 
даје правни основ за издавање акција само запосленима, јер је 
према ЗОПД овакав начин повећања основног капитала акцио-
нарског друштва неспорно дозвољен; и

– друго, издавање акција запосленима треба третирати као изу-
зетак од обавезне јавне понуде и обавезе добијања одобрења за 
проспект.

8 Види: Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 
2003 on the prospectus to be published when securities are off ered to the public or admitted 

to trading and amending Directive 2001/34/EC, Offi  cial Journal L 345 од 31.12.2003. 
године, чл. 4(1)(е).
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ПОРЕСКИ ТРЕТМАН ПРИХОДА КОЈЕ ОСТВАРЕ 
УПУЋЕНИ ЗАПОСЛЕНИ ПО ОСНОВУ СВОГ РАДА 

КОЈИ ОБАВЉАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

I Увод

Отварање Републике Србије за страна улагања довело је до значај-
ног присуства странаца у нашој држави. Веома чест случај је да страни 
улагач који у Србији има зависно привредно друштво упути своје за-
послене у то друштво по основу уговора о стручној сарадњи, уговора о 
пружању услуга менаџмента, стављања особља на располагање и слич-
но.

У погледу радноправног статуса упућених лица Министарство 
рада је заузело став да када је у питању послодавац чије седиште није у 
Републици Србији, који је оснивач привредног друштва на територији 
Србије, односно који има свој организациони део на територији Србије, 
он може да упути своје запослене (који већ имају закључен уговор о раду) 
у складу са прописима своје земље, на рад у свој организациони део, од-
носно у привредно друштво у Србији чији је оснивач. У овом случају мора 
да постоји акт о упућивању запослених из кога се види како је регулисан 
радно-правни статус ових лица док се налазе на раду у организационом 
делу страног послодавца на територији Србије.

У складу са Законом о условима за заснивање радног односа са 
страним држављанима, послодавац би био дужан да се обрати надлеж-
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ном органу за добијање одобрења за заснивање радног односа, на основу 
кога би страни држављанин обављао рад у Србији.

С обзиром да је у наведеном случају радни однос већ заснован уго-
вором о раду са страним послодавцем, то није потребно, по добијању 
одобрења, да ти запослени закључе нови уговор о раду у привредном 
друштву на територији Србије, у које су упућени на рад, односно није 
потребно поновно заснивање радног односа.1

Дакле, страни улагач који има своје зависно привредно друштво у 
Републици Србији закључује са њиме уговор о пружању одређених ус-
луга за чије је извршење неопходно присуство његових запослених код 
примаоца услуга. Запослени страног улагача бивају упућени на рад у 
Републику Србију, при чему они могу:

а) закључити уговор о раду и засновати радни однос са српским 
привредним друштвом,

б) обављати рад на основу акта о упућивању из кога се види како 
је регулисан њихов радно-правни статус док се налазе на раду 
при српском привредном друштву.

Када су у питању лица која требају да обављају функцију дирек-
тора српског привредног друштва она могу са њиме и да без заснивања 
радног односа закључе уговор о међусобним правима, обавезама и од-
говорностима.

Својим радом, упућени запослени, пружају домаћем привредном 
друштву услуге које су предвиђене уговором који је оно закључило са 
њиховим страним послодавцем.

Без обзира на то да ли упућени запослени остварују примања 
од српског привредног друштва, њима се, у највећем броју случајева, 
и даље исплаћује зарада од стране матичног иностраног послодавца у 
земљи из које су дошли.

Како се ради о повезаним лицима, накнада за пружање услуга се 
уобичајено уговара у зависности од трошкова зарада и других примања 
упућених запослених које им исплаћује њихов матични послодавац, при 
чему она може бити увећана за одређену маржу. Другим речима, страни 
улагач за пружене услуге наплаћује од домаћег привредног друштва из-
носе зарада и других трошкова запослених које је упутио у Републику 
Србију. Понекад он може наведени износ увећати за уобичајену маржу, 
што би редовно био случају уколико би исте услуге пружало неповезано 
лице. Повезана лица се због својих специфичних односа могу одрећи 
марже и надокнадити само своје расходе. С обзиром да су услуге које се 

1 Мишљење Министарства рада, запошљавања и социјалне политике бр. 011–00–
1264/2005–02 од 6. априла 2006. године.
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пружају неопходне за добро пословање и његово унапређење, са српс-
ког становишта, много је повољније прибављати их од повезаних лица 
по нижој цени, односно без уобичајене марже.

II Шта каже Закон о порезу на доходак грађана?

У овом тренутку присутан је значајан проблем у претходно опи-
саним случајевима по питању исправног пореског третмана упућених 
запослених и обавеза које по том основу има домаће привредно друшт-
во – прималац услуга. Поновимо, да у највећем броју случајева, без 
обзира на то да ли остварују приходе од српског привредног друштва, 
упућени запослени настављају да примају своје зараде у иностранству 
од свог матичног послодавца, а по основу рада који обављају у Репуб-
лици Србији. Трошкове зарада и других примања упућених запослених 
инострани послодавцац (пружалац услуга) надокнађује од домаћег при-
вредног друштва код кога се рад обавља.

Уколико су порески резиденти Републике Србије, упућени запос-
лени су обвезници пореза на доходак грађана на свој целокупан светс-
ки доходак, док уколико су нерезиденти подлежу опорезивању на онај 
доходак који остваре на територији Републике Србије. Мишљења смо 
да уколико неко нерезидентно физичко лице рад врши на територији 
Републике Србије, онда је доходак по основу тог рада остварен на ње-
ној територији, без обзира да ли то лице има уговор о раду са домаћим 
послодавцем, да ли домаће лице сноси трошкове његових примања или 
где му се зарада исплаћује. Другим речима, уколико се рад врши на те-
риторији Републике Србије, доходак по основу тог рада има свој извор 
у Србији – остварен је на њеној територији. Ако се рад врши искључиво 
у Републици Србији онда приход који је остварен по основу тог рада 
обухвата и примања од домаћег послодавца, али и од страног послодав-
ца. Иако, српско право не даје ближе појашњење одредбе члана 8 Закона 
о порезу на доходак грађана2 сматрамо да је описани приступ исправан 
и подржан упоредним правом, као и да нема основа, док и ако законо-
давац друкчије не пропише, да се савесно брани уже тумачење (као што 
сте верујемо упознати, постоје покушаји да се сматра да је доходак ос-
тварен на територији Републике Србије само уколико је исплаћен у њој 
и то од стране домаћег субјекта, што отвара несагледиве могућности за 
изебегавања плаћања пореза).

Дакле, без обзира на то да ли упућени запослени испуњавају усло-
ве да се сматрају пореским резидентима Републике Србије или не, њи-

2 „Службени гласник РС“, бр. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 – Обвезник пореза на 
доходак грађана је и физичко лице које није резидент (у даљем тексту: нерезидент) 
за доходак остварен на територији Републике Србије.
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хове зараде које остварују по основу рада који обављају на територији 
Републике Србије подлежу опорезивању у њој.

Резидентни обвезници имају право на порески кредит из члана 12 
Закона о порезу на доходак грађана, док је оно ускраћено нерезидент-
ним обвезницима.

Уколико се држимо слова Закона о порезу на доходак грађана 
наша анализа пореских обавеза упућених запослених по основу зарада 
које у иностранству остварују радом на територији Републике Србије 
би садржала следеће премисе:

– Приход који упућени радник остварује радом на територији Ре-
публике Србије је и зарада коју прима из радног односа са својим 
иностраним послодавцем. Сматрамо да није потребно да обвез-
ник има закључен радни однос са српским послодавцем како би 
остваривао зараду у смислу Закона о порезу на доходак грађана, 
већ је потребно да његов приход одговара појму зараде коју срп-
ско законодавство одређује као предмет опорезивања пореза на 
зараде. Основ за описано тумачење налазимо и у норми члана 
20 Закона о порезу на доходак грађана, који од пореза на зараде 
ослобађа зараде лица која засигурно немају уговоре о раду, од-
носно нису у радном односу са српским послодавцем.3

– Упућени радник у иностранству остварује зараду која, у скла-
ду са чланом 3 Закона о порезу на доходак грађана, подлеже 
опорезивању и то порезом на зараде у складу са чланом 13–21 
истог закона.

– Без обзира на то да ли је порески резидент или је нерезидент 
Републике Србије, порески обвезник – упућени радник је ду-
жан да Републици Србији плати порез на приход који је оства-
рио радом на њеној територији.

– У складу са чланом 6 и чланом 15 Закона о порезу на доходак 
грађана, порески обвезник је упућени запослени (физичко лице 
које је дужно да плати порез, односно физичко лице које оства-
рује зараду).

Међутим, у складу са члановима 99–101 Закона о порезу на до-
ходак грађана, зараде се опорезују по одбитку, односно исплатилац је 
дужан да у моменту исплате обрачуна, обустави и уплати на прописане 
рачуне порез на зараду.

Исплатилац зараде у иностранству је нерезидентни послода-
вац према коме је готово немогуће установити обавезу обрачунавања и 
плаћања пореза по одбитку.

3 Дипломатско особље страних држава и представници међународних организација 
ако нису држављани или резиденти Републике Србије.
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Домаће привредно друштво није исплатилац зараде, већ је само 
дужно да страном пружаоцу услуге плати одговарајућу накнаду, која се 
утврђује у зависности од расхода које је он имао по основу зараде и дру-
гих трошкова запослених које је упутио у Републику Србију. Сматрати 
да је домаће привредно друштво на неки начин исплатилац и зараде у 
иностранству доводи до апсурда. Наиме, свако ко набавља било каква 
добра или услуге би се могао сматрати исплатиоцем зарада запослених 
добављача-пружаоца, с обзиром на то да су као елемент за утврђивање 
њихове цене редовно укључени трошкови зарада запослених. У случају 
повезаних лица, пружалац услуге често наплаћује нижу накнаду од оне 
која би се појавила на слободном тржишту, односно само надокнађује 
трошкове које је имао по основу зарада и других примања својих упуће-
них радника.

Закон о порезу на доходак грађана као пореске дужнике пореза 
на зараде познаје само пореског обвезника и пореског платца, при чему 
се само једно лице може наћи у улози пореског обвезника, односно по-
реског платца. Дакле, није могуће да два физичка лица буду обвезници 
пореза по основу једног радног односа и једне из њега остварене зараде, 
као што само један порески платац може бити порески дужник – оно 
правно лице или предузетник које зараду исплаћује, које има закључен 
уговор о раду са примаоцем прихода.

У складу са наведеним, када се ради о заради, односно другим 
примањима која се остварују у иностранству, сматрамо да је једини ис-
праван закључак да је порески обвезник физичко лице – упућени запос-
лени, а порески платац његов инострани послодавац. Домаће привред-
но друштво само исплаћује накнаду другом (иностраном) привредном 
друштву за извршене услуге, што је однос у коме нема места примени 
одредаба Закона о порезу на доходак грађана јер му недостаје основни 
елемент – порески обвезник, физичко лице.

С обзиром на то да инострани послодавац, по правилу, неће об-
рачунавати, обустављати и уплаћивати српски порез на зараде својих 
запослених ван Републике Србије, они ће као порески обвезници бити 
дужни да, у складу са чланом 107 Закона о порезу на доходак грађана, 
сами обрачунају и уплате порез на своје зараде у иностранству и да у 
року од 15 дана од дана остварења прихода поднесу пореску пријаву на 
обрасцу ПП ОПО уз приложени доказ о плаћеном порезу.

Пореску пријаву и доказ о плаћеном порезу упућени радници тре-
ба да поднесу пореском органу чија се надлежност утврђује према њи-
ховом боравишту, односно у веома ретким случајевима пребивалишту 
(страни држављани могу имати пребивалиште у Републици Србији под 
веома ограниченим условима).
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Уколико су испунили услов да се сматрају српским пореским ре-
зидентима, упућени запослени имају право на порески кредит за порез 
који је у иностранству плаћен на њихову зараду. Да би ово право оства-
рили, упућени запослени би морали да уз пореску пријаву на обрасцу 
ПП ОПО поднесу и потврду надлежног органа стране државе, преве-
дену на српски језик и оверену од стране овлашћеног судског тумача, 
о порезу који је у њој плаћен на ту зараду. Уколико је порез плаћен у 
другој држави исти или већи од онога који би се добио применом одре-
даба члана 13–21 Закона о порезу на доходак грађана, упућени радник 
– резидент Републике Србије, не би био дужан да плати порез на зара-
де, али би и даље морао да поднесе пореску пријаву у законском року 
и да обезбеди одговарајуће доказе за остварење свог права на порес-
ки кредит. У случају да је порез плаћен у другој држави мањи од онога 
који треба платити према српским прописима, уз услов да се његово 
плаћање у другој држави документује на одговарајући начин, упућени 
радник би требао да плати разлику између пореза утврђеног према од-
редбама члана 13–21 Закона о порезу на доходак грађана и пореза који 
је на ту зараду платио у другој држави.

III Проблем – мишљење Министарства финансија

Мада сматрамо да у погледу пореског третмана зарада које ос-
тваре упућени радници од свог иностраног послодавца, по основу рада 
који обављају на територији Републике Србије, нема простора за друга-
чије тумачење од онога које смо претходно изложили, у пракси се јавио 
веома озбиљан проблем који је проузрокован мишљењем Министарс-
тва финансија бр. 414–00–107/2006–04 од 23. новембра 2006. године које 
Вам преносимо у целини:

Инострано правно лице – централа OMV AG закључила је са ОМВ 
Југославија уговор о пружању услуга менаџмента и стављања особља – 
сарадника на располагање.

Предметним уговором регулисано је да физичка лица – уступљени 
сарадници упућени од стране централе OMV AG, као позајмљивача рад-
не снаге, на рад код ОМВ Југославија, као преузимаоца позајмљивања, за 
свој рад у Републици Србији примају зараду од ОМВ Југославија, пошто 
су закључили уговор о раду и засновали радни однос код тог домаћег пос-
лодавца који, како наводите, као исплатилац зараде утврђује и плаћа у 
Републици Србији припадајуће јавне приходе на зараду, сагласно важећим 
прописима.

Како даље наводите у допису, ова физичка лица – уступљени са-
радници су остала и даље запослена у централи иностраног правног 
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лица (OMV AG) и примају део зараде коју та централа исплаћује ди-
ректно на њихов лични банковни рачун, уз обрачун и плаћање пореза 
и доприноса на зараду у земљи у којој се налази централа иностраног 
правног лица.

Поред тога, предметним уговором је регулисано да ће ОМВ Југо-
славија, као противуслугу за слање сарадника, рефундирати OMV AG 
трошкове „у погледу плата и хонорара које OMV AG по постојећем пос-
ловном уговору дотичном сараднику мора да плати“.

Из наведеног дописа и приложеног уговора је неспорно да ОМВ Ју-
гославија за услуге OMV AG по уговору о пружању услуга менаџмента и 
стављања особља – сарадника на располагање, плаћа OMV AG накнаду 
чија је висина једнака износу зараде и споредних примања које физичка 
лица – сарадници примају од OMV AG као запослени.

С обзирoм да је, у случају који наводите, реч о плаћању које до-
маће правно лице (код кога је лице – упућени сарадник запослен) врши 
страном правном лицу – централи (код кога је упућени сарадник такође 
запослен) у висини зараде коју то страно правно лице као послодавац 
исплаћује упућеном сараднику, а са циљем накнаде трошкова (рефунди-
рања) у целости страном правном лицу на име његовог дела исплате 
зараде том сараднику, сматрамо да домаће правно лице, на терет чијих 
средстава се фактички исплаћује зарада коју упућени сарадник (страно 
резидентно физичко лице) остварује од централе, иако није непосредни 
(директни) исплатилац зараде представља стварног исплатиоца зара-
де упућеног сарадника. Наиме, домаће правно лице је фактички испла-
тилац и оног дела од укупне зараде коју као послодавац исплати запос-
леном лицу – сараднику, као и оног дела од укупне зараде коју исплаћује 
централа као послодавац, при чему трошак који има по основу зараде 
рефундира од домаћег послодавца.

Сагласно наведеном, сматрамо да је домаће правно лице, у конк-
ретном случају, као исплатилац зараде у обавези да на остварени при-
ход физичког лица обрачуна порез на зараду складу са чл. 13 до 16 Зако-
на о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС“, бр. 24/2001, 80/2002, 
135/2004, 62/2006 и 65/2006 – испр. – даље: Закон).

Када је реч о плаћању, односно накнади трошкова на начин како 
је претходно наведено, али у случају кад запослено лице – упућени сарад-
ник није запослен код домаћег правног лица (није закључен уговор о раду, 
већ је лице радно ангажовано по другом основу) на терет чијих средста-
ва се фактички исплаћује накнада на име радног ангажовања тог лица 
(упућеног сарадника), сматрамо да то примање представља други при-
ход физичког лица који се опорезује по члану 85 Закона.

Према томе, домаће правно лице, у конкретном случају, као ствар-
ни исплатилац прихода, у обавези је да по одбитку обрачуна, обустави 
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и уплати порез на доходак грађана, зависно од врсте прихода физичког 
лица, на прописане рачуне у моменту исплате прихода, у складу са пропи-
сима који важе на дан исплате прихода сагласно чл. 99 и 101 Закона.

Тумачење које је дато у наведеном мишљењу Министарства фи-
нансија нема основа у закону и сведочи о дугом путу који је пред Репуб-
ликом Србијом у погледу решавања пореских питања са међународним 
елементом. Како би поткрепили ову тврдњу желели бисмо да Вам ука-
жемо на очигледне проблеме који произлазе из њихових закључака:

– Закон о порезу на доходак грађана не познаје појам стварног 
исплатиоца прихода, који се разликује од лица које исплаћује 
зараду, односно лица са којим запослени има закључен уговор 
о раду, у овом случају – иностраног послодавца.

– Члан 9 Закона о пореском поступку и пореској администрацији 
(начело фактицитета) би имао своју примену само уколико би 
се члан 8 Закона о порезу на доходак грађана тумачио тако да 
је зарада остварена на територији Репбулике Србије само када 
је исплаћена од стране домаћег послодавца. Тада би применом 
начела фактицитета могли да тврдимо да иако зарада није исп-
лаћена од стране домаћег послодавца јесте остварена на тери-
торији Репбулике Србије. Међутим, то би нас само довело до 
закључка да је она опорезива у Републици Србији, али не и до 
увођења нове категогорије пореског дужника кога закон не поз-
наје – стварног исплатиоца прихода.

– Упућени радници који су испунили услове за српско пореско 
резидентство имају право на порески кредит за порез плаћен 
у другој држави. На који начин остварити ово право у случају 
примене мишљења Министарства финансија? Не може се по-
реском обвезнику (а порески обвезник је управо физичко лице 
које остварује зараду) ускратити његово законом загарантова-
но право из разлога административне погодности. Уколико свој 
захтев подупре одговарајућим доказима пореском резиденту 
Републике Србије се мора одобрити право пружено чланом 12 
Закона о порезу на доходак грађана.

– Шта чинити у случају када је упућени радник уредно изми-
ривао своје пореске обавезе на законом предвиђени начин (у 
складу са чланом 107 Закона о порезу на доходак грађана)? Ср-
пско привредно друштво нема законско право да од упућеног 
радника захтева његове најличније податке – у које спадају по-
реске ствари. Упућени радник је потпуно у оквиру својих пра-
ва уколико одбије да те податке достави српском привредном 
друштву, а оно нема могућности да га на тако што примора. 
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Дакле, и у случају да је упућени радник уредно измиривао своје 
пореске обавезе на законом предвиђени начин, домаће при-
вредно друштво нема правних могућности да се у то увери и 
да поседује доказе које би могло да достави на увид пореском 
инспектору. Порески органи могу само да преко документације 
домаћег привредног друштва установе да су одређена физичка 
лица била на територији Републике Србије и да покрену посту-
пак према њима.

– Уколико се примени приступ у квалификовању прихода упуће-
ног радника који нема уговор о раду са домаћим послодавцем 
(да се тада његов приход опорезује порезом на друге приходе 
из члана 85 Закона о порезу на доходак грађана), то отвара 
неслућене могућности за пореску евазију у случајевима пос-
тојања уговора о избегавању двоструког опорезивања. Наиме, 
пошто уговори о избегавању двоструког опорезивања само 
разграничавају право на опорезивање између две државе, али 
не уводе пореске обавезе које могу бити прописане само до-
маћим законодавством држава уговорница, онда је довољно да 
се искористи могућност да упућени запослени нема уговор о 
раду са домаћим привредним друштвом да би се избегло опо-
резивање у Републици Србији. Према уговорима о избегавању 
двоструког опорезивања, Република Србија би имала право да 
опорезује зараде које остваре нерезиденти по основу рада који 
обављају на њеној територији (уз одређена ограничења), али је 
опште правило да се остали, односно други приходи опорезују 
само у држави резидентства. Како, уколико пратимо мишљење 
Министарства финансија, Република Србија сама квалификује 
приходе који јесу остварени по основу радног односа, али не 
са српским послодавцем, у друге, односно остале приходе, онда 
се на њих морају применти и одговарајуће одредбе уговора о 
избегавању двоструког опорезивања и право на опорезивање у 
потпуности препустити другој држави уговорници. Поставља 
се питање да ли је ова последица која проистиче из мишљења 
Министарства финансија била предмет разматрања и да ли је 
Република Србија спремна да се, што би уистину било јединс-
твено у упоредној пракси, одрекне прихода који јој припадају?

– Домаћи привредни субјекти би били добро саветовани да уло-
же жалбу на решење Пореске управе којом би биле установље-
не обавезе о којима говори наведено мишљење. У случају да 
управни поступак не доведе до задовољавајућег резултата, до-
маће привредно друштво би могло са великом вероватноћом да 
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очекује успех пред Врховним судом у управном спору, јер би 
се од њега захтевала обавеза која није прописана нити једним 
законским или подзаконским актом, која веома лако доводи до 
могућности да се на исту зараду два пута плати исти порез и у 
којој нема могућности за остварење законом прописаних пра-
ва. Ово нарочито стоји уколико порески органи нису претход-
но утврдили да ли су упућени радници, као порески обвезници, 
или њихови инострани послодавци, као порески платци, изми-
рили пореске обавезе према Републици Србији. Међутим, чак 
и ако би то био случај поставља се питање којим је правним 
актом ове државе прописана одговорност домаћег привредног 
друштва које прима услуге од другог, иностраног привредног 
друштва, за порез на доходак грађана по основу зарада запосле-
них пружаоца услуге. Одговорност за обавезе чије измирење од 
стране законом одређених пореских дужника оно нема прав-
них могућности да установи, а само нигде није одређено као 
порески дужник?!

Овако велики број отворених питања доводи пореске обвезнике 
у стање правне несигурности. Мада мишљења Министарства финансија 
нису правно обавезујућа, она јесу подржана снагом ауторитета свог из-
даваоца и порески обвезници у њима налазе преко потребна појашњења 
прописа. Зарад унапређења српског пореског система неопходно је да се 
стручна јавност критички осврне на ставове државних органа и да ука-
же на нужност системског решавања отворених питања, која се не могу 
уредити путем необавезујућих мишљења. Докле год се Закон о порезу на 
доходак грађана не измени, једини правно предвиђени начин за плаћање 
пореза на зараде које остваре од иностраног послодавца за упућене за-
послене је преко подношења пореских пријава на основу његовог члана 
107 Домаћа привредна друштва плаћају накнаду за услугу иностраном 
правном лицу, код које нема места порезу на доходак грађана.
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ПРАВО ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА

I Предложене измене Треће, Шесте и
Десете директиве

1. Смањивање административних трошкова као приоритет

Европска комисија је 2007. године донела одлуку којом наме-
рава да до 2012. године смањи административне трошкове привредних 
друштава у Европској унији за око 25%. У том смислу су компанијско 
право, рачуноводство и ревизија идентификоване као три приоритет-
не области, у којима се очекују највеће могућности за уштеде. Анали-
за мноштва комунитарних компанијскоправних прописа је показала да 
ова материја обилује застарелим и непотребним одредбама, које намећу 
финансијска оптерећења привредним друштвима, а да је при том мала 
корист од њиховог постојања.

2. Циљеви промена Треће и Шесте директиве

Статусне промене су на нивоу Европске уније уређене Трећом,1 
Шестом2 и Десетом директивом,3 а традиционално се сматрају једном 

1 Th ird Council Directive 78/855/EEC of 9 October 1978 based on Article 54(3)(g) of the 
Treaty concerning mergers of public limited liability companies, Offi  cial Journal L 295 од 
20.10.1978. године.

2 Sixth Council Directive 82/891/EEC of 17 December 1982 based on Article 54(3)(g) of the 
Treaty, concerning the division of public limited liability companies, Offi  cial Journal L 378 
од 31.12.1982. године.

3 Directive 2005/56/EC of the european parliament and of the council of 26 October 2005 on 
cross-border mergers of limited liability companies, Offi  cial Journal L 310 од 25.11.2005. 
године.
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од најхармонизованијих области комунитарне компанијскоправне регу-
лативе. Међутим, ако се узме у обзир да су Трећа и Шеста директива 
писане пре скоро три деценије, а Десета под њиховим очигледним ути-
цајем, онда постаје јасно зашто је Европска комисија своје активности 
усмерила примарно у правцу поједностављивања одредаба о статусним 
променама.

Европска комисија је предложила промене које треба да доведу до 
смањивања административних трошкова и повећања конкурентности 
компанија у Европској унији, а да се при том не угрозе интереси других 
носилаца ризика пословања учествујућих друштава. Европска комисија 
зацртане начелне циљеве жели да оствари на следеће начине:

– смањивањем обавеза сачињавања и објављивања бројних изве-
штаја у контексту спајања и подела, како би се државама чла-
ницама и привредним друштвима омогућила флексибилност 
одлучивања у погледу тога који извештаји су заиста неопходни 
у сваком конкретном случају;

– избегавањем дуплирања објављивања, што се посебно односи 
на ситуације када су захтеви у погледу објављивања испуњени 
због постојања других прописа које друштва морају да пош-
тују;

– прилагођавањем правила о објављивању и извршавању обавеза 
информисања новим технолошким достигнућима, а пре свега 
коришћењем Интернет сајтова и електронске поште; и

– усклађивањем правила о заштити поверилаца Треће и Шесте 
директиве са недавним променама комунитарног компанијског 
права (пре свега, Друге директиве), чиме се обезбеђује унутра-
шња кохерентност система.

3. Предложене измене Треће директиве

Предложене измене Треће директиве се могу сумирати у пет ос-
новних тачака:

1. Објављивање нацрта уговора о спајању коришћењем Интерне-
та. За разлику од тренутно важећег решења, по коме се нацрт 
уговора о спајању објављује на начин предвиђен Првом дирек-
тивом, изменама се као алтернатива омогућава објављивање 
нацрта уговора коришћењем Интернета уз испуњење одређе-
них услова. Друштва која користе ову могућност морају да обја-
ве Интернет адресу на којој свако заинтересовано лице може да 
се упозна са садржином нацрта уговора.
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2. Обавеза информисања о промењеним околностима и увођење 
изузетка од обавезе сачињавања извештаја управног одбора. 
Након одредбе о обавези управног одбора сваког од учест-
вујућих друштава у поступку статусне промене да сачини де-
таљан писани извештај са објашњењем уговора о спајању, Ев-
ропска комисија је предлаже увођење две нове одредбе:

– управни одбор има обавезу да информише скупштину о зна-
чајним променама имовине и обавеза између дана сачиња-
вања нацрта и дана када скупштина о њему гласа (готово 
истоветну одредбу већ садржи наш Закон о привредним 
друштвима4); и

– обавеза сачињавања извештаја не постоји ако се са тим са-
гласе сви акционари и имаоци хартија од вредности које дају 
право гласа оба друштва укључена у статусну промену.

3. Либерализација правила о праву на увид у исправе. Новине у 
погледу права акционара да оствари увид у исправе у регист-
рованом седишту друштва у одређеном периоду пре заказане 
седнице скупштине тичу се:

– прописивања две ситуације када није потребно сачињавати 
посебан рачуноводствени извештај (сагласност свих лица 
која имају право гласа и објављивање полугодишњег финан-
сијског извештаја);

– могућности електронског слања копија тражених докумената 
ако постоји претходна сагласност акционара; и

– могућности друштва да све исправе публикује на Интернету 
и на тај начин изврши своју обавезу према акционарима.

4. Измена правила о заштити поверилаца. У складу са изменама 
Друге директиве из 2006. године,5 предложено је правило по 
коме државе чланице имају обавезу да омогуће повериоцима 
покретање судског или управног поступка у коме они могу за-
хтевати адекватно обезбеђење, под условом да докажу угроже-
ност свог потраживања предложеним спајањем и да нису доби-
ли адекватно обезбеђење од друштва.

5. Спајања у поједностављеном поступку. Полазећи од премисе 
по којој спајања између матичних и зависних друштава имају 

4 Види: Закон о привредним друштвима, Службени гласник РС, бр. 125/2004 (даље: 
ЗОПД), чл. 385(3).

5 Види: Directive 2006/68/EC of the European Parliament and of the Council of 6 September 
2006 amending Council Directive 77/91/EEC as regards the formation of public limited 
liability companies and the maintenance and alteration of their capital, Offi  cial Journal L 
264 од 25.9.2006. године, чл. 1 (део о изменама чл. 32 Друге директиве).
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мањи економски ефекат на акционаре и повериоце, Европска 
комисија је предложила значајна смањења обавеза друштава 
везаних за објављивање у овим ситуацијама.

4. Предложене измене Шесте и Десете директиве

Све описане предложене измене Треће директиве су на сходан на-
чин имплементиране и у предлозима измена Шесте и Десете директиве. 
У Шестој директиви се уводи могућност објављивања нацрта уговора о 
подели коришћењем Интернета, либерализују се правила о праву акци-
онара на увид у исправе и мењају се правила о заштити поверилаца, док 
се у Десетој директиви предлаже могућност објављивања нацрта угово-
ра о спајању коришћењем Интернета и могућност смањивања обавеза у 
случајевима спајања у поједностављеном поступку.

II Београдска берза усвојила Кодекс корпоративног
управљања

Управни одбор Београдске берзе а.д. Београд је на седници одр-
жаној 9.7.2008. године усвојио Кодекс корпоративног управљања (даље: 
Кодекс КУ ББ). Београдска берза је тако постала друга институција у 
Србији која је донела Кодекс корпоративног управљања. Пре ње је то је-
дино учинила Привредна комора Србије, и то крајем 2005. године (даље: 
Кодекс КУ ПКС).6 Похвалан је напор Београдске берзе да усвајањем 
овог документа даље афирмише корпоративно управљање у Србији. 
Он треба да буде подстрек и за друге институције и појединачна акци-
онарска друштва да усвајају своје кодексе корпоративног управљања, у 
складу са овлашћењима које им је дао Закон о привредним друштвима 
и Кодекс КУ ПКС.7 Већи број кодекса ће временом искристалисати нај-
боља решења. Односи између кодекса се не смеју тумачити као односи 
конкуренције и узајамне искључивости, јер сви они у целости пред-
стављају начине остваривања заједничког циља – разрешење агенциј-
ских проблема и стварање складних односа између различитих носила-
ца ризика пословања у друштвима. Државе са најразвијенијом праксом 
корпоративног управљања су у исто време и државе са највећим бројем 
усвојених кодекса (на пример, САД, Велика Британија, Немачка, Ита-
лија, Француска, и сл.).

6 Види: Кодекс корпоративног управљања Привредне коморе Србије, Службени глас-
ник РС, бр. 1/2006.

7 Види: ЗОПД, чл. 318.



ПРИЛОЗИ Право и привреда

130

Када се Кодекс КУ ББ упореди са Кодексом КУ ПКС уочавају се 
бројне разлике, а оне се могу сумирати у неколико основних тачака:

– Кодекс КУ ББ по својој величини и спољашњем изгледу знат-
но више подсећа на одговарајуће кодексе у упоредној корпора-
тивној пракси. Супротно томе, Кодекс КУ ПКС са својих 345 
чланова нема пандан међу доступним кодексима у упоредном 
праву.

– Кодекс КУ ББ је највећим делом имплементирао међународне 
принципе корпоративног управљања и добру упоредну праксу, 
без установљавања конкретних правила које би друштва као та-
ква примењивала. Другим речима, овај Кодекс је принципијел-
ног карактера, који појединачним друштвима омогућава да 
апстракно формулисана начела примене на начине који њима 
највише одговарају. Кодекс КУ ПКС је знатно конкретнији и 
детаљнији, што друштвима оставља мању слободу за интерну 
регулативу и прилагођавање њиховим специфичним ситуација-
ма.

– Кодекс КУ ПКС је замишљен као целовит акт у коме привред-
ници на једном месту могу да пронађу све одредбе које се тичу 
корпоративног управљања. Због тога Кодекс садржи и законске 
одредбе императивног карактера. Један од његових циљева био 
је и да појасни и допуни одређена законска решења. Супротно, 
Кодекс КУ ББ води рачуна о томе да у највећој могућој мери 
избегне понављање когентних законских одредби. У упоредној 
пракси присутна су оба односа према императивним одредбама 
у кодексима.

– Ова два кодекса се не разликују у погледу домена своје при-
мене, јер се и један и други у основи примењују на котирана 
акционарска друштва. Међутим, разлике постоје у односу на 
начин и обавезност примене. Кодекс КУ ПКС се примењује на 
сва котирана акционарска друштва која су чланови Привредне 
коморе Србије, при чему сама чињеница чланства у Привред-
ној комори Србије значи прихватање овог Кодекса, и никаква 
додатна изјава о томе није потребна (чл. 4). На другој страни, 
Кодекс КУ ББ само препоручује примену својих правила свим 
друштвима која желе да унапреде своју организацију и посло-
вање у складу са правилима добре праксе корпоративног уп-
рављања. Котирана друштва су обавезана правилима овог Ко-
декса само ако писаном изјавом која је упућена берзи прихвате 
његову примену (тач. XXI.1).



9–12/2008. Вук Радовић (стр. 126–131)

131

– Садржински посматрано ова два кодекса одговарају на слична 
питања, при чему постоје и значајне разлике.

– Кодекс КУ ПКС се великим делом фокусирао на материју 
скупштине акционарског друштва и права акционара (чл. 
8–111), док Кодекс КУ ББ овим питањима посвећује знатно 
мању пажњу (тач. I.1-I.7).

– Кодекс КУ ББ у посебним главама уређује нека значајна пи-
тања корпоративног управљања, попут секретара друштва, 
општих аката и ванредних правних послова, док је Кодекс 
КУ ПКС заобишао регулативу ових питања.

– Један од два дела Кодекса КУ ББ је посвећен питањима 
транспарентности и јавности пословања (главе XV-XVIII). 
За разлику од Кодекса КУ ПКС, где је извештавање јавности 
само једна од бројних тема којима се овај Кодекс бави (чл. 
292–323), чини се да Кодекс КУ ББ ова питања ставља у фо-
кус своје регулативе. Како је обавеза извештавања котираних 
друштава једно од акутних питања у контексту берзанског 
пословања, акценат на овим питањима у Кодексу КУ ББ је 
логичан и оправдан.

У наредним година биће прилике да се критички сагледају одред-
бе Кодекса КУ ББ, како из угла теорије тако и уочавањем недостатака у 
његовој практичној примени, што у крајњој консеквенци треба да води 
развоју боље праксе корпоративног управљања српских друштава.
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др Душан ПОПОВИЋ
доцент Правног факултета Универзитета у Београду

ПРАВО КОНКУРЕНЦИЈЕ

– ХРОНИКА –

I Комисија за заштиту конкуренције Републике Србије 
наложила стављање ван снаге одлуке о минималним ценама 

ветеринарских услуга Ветеринарске коморе Србије

Ветеринарска комора Србије усвојила је 21. марта 2008. године 
Ценовник минималних цена ветеринарских услуга. Реч је о одлуци оба-
везујућој за све чланове Ветеринарске коморе, за чије непоштовање су 
предвиђене санкције у виду јавне опомене, новчане казне и чак одузи-
мања лиценце. Комисији за заштиту конкуренције Републике Србије се 
тим поводом обратило физичко лице, корисник ветеринарских услуга, 
са захтевом за утврђивање постојања повреде члана 7 Закона о заштити 
конкуренције. Подсетимо да су чланом 7 забрањени сви акти који за 
циљ или последицу имају или могу имати битно спречавање, огранича-
вање или нарушавање конкуренције на релевантном тржишту.1

Комисија за заштиту конкуренције је на основу документације коју 
је, уз свој допис, доставило физичко лице, а после провере тих навода, 
закључком од 15. јула 2008. године покренула поступак против Ветери-
нарске коморе Србије. Савет Комисије је 13. августа 2008. године донео 
решење о привременој мери против Ветеринарске коморе Србије, како 
би умањио штету коју услед примене Ценовника трпе корисници вете-
ринарских услуга. Решењем о привременој мери наложена је обустава 

1 Члан 7 Закона о заштити конкуренције Републике Србије усклађен је са чланом 81 
Уговора о ЕЗ.
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примене Ценовника до окончања поступка пред Комисијом за зашти-
ту конкуренције. У тим поводом објављеном саопштењу, Комисија за 
заштиту конкуренције је подсетила јавност да одлуке професионалних 
удружења којима се прописује минимална цена услуга, као и постојање 
санкција за непоштовање таквих одлука, представљају врло озбиљне 
повреде Закона о заштити конкуренције. Таквим одлукама онемогућава 
се ценовно такмичење пружалаца услуга и наноси се директна штета 
потрошачима.

Пошто је култура поштовања правила конкуренције у нашој 
земљи на ниском нивоу, понашање Ветеринарске коморе Србије и дру-
гих професионалних удружења не може се окарактерисати као изнена-
ђујуће. Изрицањем привремене мере у поступку који се води против 
Ветеринарске коморе Србије, Комисија за заштиту конкуренције оства-
рила је и своју превентивну улогу. Надамо се да је решење о привременој 
мери наишло на одјек међу професионалним удружењима у Србији, те 
да убудуће неће бити потребе за вођењем поступака због оних повреда 
правила конкуренције које бисмо најтачније дефинисали као „књишке 
примере забрањених споразума“.

II Европска комисија усвојила нову уредбу о колективном 
изузећу одређених категорија државне помоћи

Европска комисија усвојила је 6. августа 2008. године нову уредбу 
о колективном изузећу одређених категорија државне помоћи преду-
зећима. Подсетимо да је чланом 87 Уговора о ЕЗ забрањено давање свих 
облика државних или из државних средстава одобрених субвенција, 
које путем повлашћивања одређених предузећа или производних гра-
на прете да доведу или доводе до недозвољене нелојалне конкуренције. 
Забрана није апсолутна, те Европска комисија може одобрити индиви-
дуално изузеће или усвојити уредбу о колективном изузећу одређене 
категорије помоћи. Уредба бр. 800/2008 управо замењује пет таквих 
уредби о колективном изузећу, али их и употпуњује, проширујући обим 
изузећа од забране државне помоћи и на неке нове категорије помоћи.

Усвајање уредбе бр. 800/2008 део је укупне реформе европских 
правила о државној помоћи, коју је иницирала Европска комисија 2005. 
године. Циљ реформе је да се постигне прегледнији систем изузећа од 
забране давања државне помоћи, путем смањења броја уредби којима се 
изузећа додељују (тзв. консолидација хоризонталних прописа). Поред 
тога, реформом се жели повећати број категорија државне помоћи које 
директно могу бити изузете од забране, чиме би се смањио број нотифи-
кација државне помоћи о којима Европска комисија одлучује. Уредбом 
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бр. 800/2008 изузима се од забране помоћ малим и средњим предузећи-
ма намењена инвестирању и запошљавању, помоћ намењена истражи-
вачком и стваралачком раду, регионалном развоју, образовању, запо-
шљавању, помоћ намењена заштити животне средине, помоћ новим и 
иновативним предузећима, помоћ новооснованим предузећима чији су 
оснивачи жене, помоћ намењена превазилажењу проблема у приступу 
изворима финансирања, помоћ малим и средњим предузећима за насту-
пе на сајмовима, помоћ за израду студија изводљивости, помоћ за пов-
ремено радно ангажовање високо квалификованих стручњака, помоћ за 
запошљавање хендикепираних лица, помоћ при оснивању предузећа у 
регионима који уживају помоћ Европске уније, помоћ за инвестирање у 
промоцију обновљивих енергија. Неке од ових категорија помоћи су по 
први пут обухваћене неком уредбом о групном изузећу: помоћ намење-
на заштити животне средине, помоћ намењена стваралачком иноватив-
ном раду, помоћ при запошљавању, помоћ намењена истраживачком и 
иновативном раду у великим предузећима, као и помоћ предузећима 
чији су оснивачи жене.

III Европска комисија казнила произвођаче воска због
договарања цена и поделе тржишта новчаном казном

у износу од 676 милиона евра

Европска комисија изрекла је произвођачима воска једну од нај-
већих новчаних казни за договарање цена и поделу тржишта у износу 
од 676 милиона евра. Девет произвођача воска (ENI, ExxonMobil, Hansen 
& Resenthal, Tudapetrol, MOL, Repsol, Sasol, RWE, Total) кажњени су због 
недозвољеног споразума и договорне праксе на европском тржишту 
производње и продаје воска. Забрањени споразум и договорна пракса, у 
смислу члана 81 Уговора о ЕЗ, постојали су у изузетно дугом периоду, од 
1992. до 2005. године, што је утицало на висину изречене новчане казне. 
Поред тога, неки од поменутих произвођача (ExxonMobil, MOL, Repsol, 
Sasol, Shell, Total) кажњени су и за договор о ценама и поделу немачког 
тржишта сировина за прављење воска. Новчана казна изречена компа-
нији Sasol увећена је за 50%, пошто је Европска комисија оценила да је 
управо та компанија имала улогу предводника. Новчана казна изречена 
компанији ENI увећана је за 60%, пошто је ова компанија и раније учес-
твовала у сличним забрањеним споразумима и договорној пракси.

Европска комисија је установила да су се представници ових 
компанија редовно састајали како би дискутовали о ценама и подели 
тржишта и/или клијената, као и да би разменили поверљиве информа-
ције о продаји. У оквиру компаније Sasol, овај договор називан је „пла-
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ви салон“, према хотелском бару у коме су се представници компанија 
састајали, док је у оквиру компаније Shell договор називан „парафинска 
мафија“. Комисија је утврдила да су се састанци одржавали у низу гра-
дова: Милану, Бечу, Будимпешти, Паризу, Минхену и Стразбуру.

Ова одлука Европске комисије привлачи пажњу из најмање два 
разлога. Први се огледа у висини изречене новчане казне. Реч је, да по-
новимо, о једној од највиших новчаних казни изречених због повреде 
члана 81 Уговора о ЕЗ. Чини се да ова нова ‘казнена политика’ Европске 
комисије постаје једно од обележја реформисаног права конкуренције 
Европске уније. Током последњих пет година приметан је пораст изно-
са новчаних казни које Комисија изриче, а најаву такве праксе могли 
смо пронаћи у јавним наступима европског комесара за конкуренцију. 
Други разлог због кога је ова одлука значајна огледа се у чињеници да 
се једно од предузећа учесника у забрањеном споразуму (Shell) само 
пријавило Европској комисији и на тај начин је обавестило о постојању 
споразума и његовим учесницима. По пријему овог обавештења, Ев-
ропска комисија је у циљу прикупљања доказа предузела ненајављене 
инспекције просторија оних компанија које је компанија Shell означила 
као учеснике у забрањеном споразуму. Подсетимо да тачка 8 Саопш-
тења Европске комисије о ослобођењу од казни и о смањењу њиховог 
износа у споровима поводом забрањених споразума2 предвиђа да се 
неће изрећи казна оном учеснику споразума који први Комисији при-
јави постојање споразума и његове учеснике, под условом да Комисија, 
у моменту пријема обавештења, није имала сазнања о постојању спора-
зума, или је имала сазнања али није имала довољно доказа да покрене 
поступак. На основу истог Саопштења, а због сарадње са Комисијом у 
току поступка, казна је умањена за 50%, 25% односно 7% компанијама 
Sasol, Repsol и ExxonMobil.

У поступцима које води због повреде правила конкуренције, Европ-
ска комисија наступа у тзв. комунитарном, општем интересу, тј. у интере-
су грађана Европске уније. Одлуке Европске комисије могу бити побијане 
тужбом за поништај која се подноси Европском суду правде (уколико је 
реч о тзв. привилегованим тужиоцима, тј. државама чланицама и инсти-
туцијама Заједнице) односно Првостепеном суду (уколико је реч о тзв. 
обичним тужиоцима, тј. физичким и правним лицима). Уколико физичко 
или правно лице подноси тужбу против акта чији је адресат, претпоставља 
се да су услови за подношење тужбе испуњени. У супротном, потребно је 
да докаже да га „акт непосредно и појединачно погађа“.3

2 Сл. лист ЕУ бр. С298 од 8.12.2006.

3 Видети чл. 230 Уговора о ЕЗ.
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Поред новчане казне коју је изрекла Европске комисија, преду-
зећа која су учествовала у овом забрањеном споразуму могу се суочити 
и са другим последицама свог понашања. Наиме, оштећена физичка и 
правна лица могу пред судовима неких држава чланица ЕУ покренути 
поступак за накнаду штете проузроковане повредом члана 81 Уговора 
о ЕЗ. Под утицајем америчког права конкуренције, Европска комисија 
је покренула широку јавну расправу о увођењу поступака за накнаду 
штете у право конкуренције ЕУ, о чему сведочи Бела књига Европске 
комисије о накнади штете проузроковане повредом правила о забрање-
ним споразумима и злоупотреби доминантног положаја.4

4 COM (2008) 165 од 2.4.2008.
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ПРАВО МЕЂУНАРОДНЕ ТРГОВИНЕ

I Рад Саветодавног већа за примену Конвенције УН
о уговорима о међународној продаји робе

од 1980. године

1. Потреба једнообразног тумачења Конвенције

Основни извор права за уговоре о међународној продаји је Кон-
венција УН о уговорима о међународној продаји робе (у даљем тексту: 
Бечка конвенција или Конвенција),1 која уједно представља и највиши 
степен унификације права међународне трговине.2 Ова Конвенција је 

1 Бечка конвенција донета је 11. априла 1980. године. До данас ју је ратификовало 
укупно 71 држава, што обухвата више од две трећине укупног обима светске трго-
вине. Списак држава које су ратификовале Конвенцију доступан је на: http://www.
uncitral.org/en-index.htm. СФРЈ је ову Конвенцију потписала 11. априла 1980. годи-
не, а ратификовала 27. марта 1985. године. СРЈ је 12. марта 2001. године упутила 
обавештење Секретаријату UNCITRAL-а да је Конвенција на снази у СРЈ од 27. 
априла 1992. године, тј. од дана државне сукцесије. Бечка конвенција је остала на 
снази и у Државној заједници Србија и Црна Гора у складу са одредбама Уставне 
повеље државне заједнице и правилима међународног јавног права о континуите-
ту државе. По истом принципу, Конвенција је данас на снази у Републици Србији.

2 За супротно мишљење видети: Paul B. Stephan, Th e Futility of Unifi cation and 
Harmonization in International Commercial Law, Virginia Journal of International Law, 
бр. 39/1999, стр. 743–797; Clayton P. Gillette, Robert E. Scott, Th e Political Economy 
of International Sales Law, International Review of Law & Economics, бр. 25/2005, 
стр. 446–483; Gilles Cuniberti, Is Th e Cisg Benefi ting Anybody?, Vanderbilt Journal of 
Transnational Law, бр. 39/2006, стр. 1511–1550; Christopher Sheaff er, Th e Failure of 
Th e United Nations Convention on Contracts For Th e International Sale of Goods and A 
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до сада остварила значајан утицај на развој како међународног тако 
и националног права продаје, с обзиром да је послужила као модел за 
доношење UNIDROIТ Начела за међународне трговинске уговоре, Ев-
ропских начела уговорног права, Европске директиве о продаји робе и 
била узор приликом измена норвешког закона о продаји робе, руског 
грађанског законика, кинеског уговорног права и немачког грађанског 
законика.3

Основни захтеви у примени Бечке конвенције јесу уважавање 
међународног карактера Конвенције и потреба њене једнообразне при-
мене, изражени кроз одредбу члана 7 став 1 Конвенције.4 Ове захтеве је 
могуће остварити једино анализом документарне историје Конвенције 
(фра. travaux préparatoires),5 проучавањем Коментара Секретаријата УН 
на UNCITRAL-ов Нацрт Конвенције из 1978. године6 и анализом судс-
ких одлука у којима је Конвенција примењивана,7 а никако применом 
домаћих правних концепата и тумачењем Конвенције у духу национал-
ног права.8

Proposal For A New Uniform Global Code In International Sales Law, Cardozo Journal of 
International and Comparative Law, бр.15/2007, стр. 461–495.

3 Видети: Jürgen Basedow, Toward a Universal Doctrine of Breach: the Impact of CISG, 
International Review of Law and Economics, бр. 25/2005, стр. 487–500; Michael Bridge, 
A Comment on ‘Toward a Universal Doctrine of Breach: the Impact of CISG?’ by Jürgen 
Basedow, International Review of Law and Economics, бр. 25/2005, стр. 501–511; 
Alison E. Williams, Forecasting the Potential Impact of the Vienna Sales Convention on 
International Sales Law in the United Kingdom, Review of the Convention on Contracts 
for the International Sale of Goods (CISG), Kluwer Law International (2000–2001), стр. 
9–57.

4 Члан 7 став 1 Конвенције: „Приликом тумачења ове конвенције водиће се рачуна 
о њеном међународном карактеру и потреби да се унапреди једнообразност њене 
примене и поштовање савесности у међународној трговини.“

5 Доступно на: http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/conference.html.

6 UN DOC A/CONF./97/5; доступан и на веб страници: http://www.cisg-online.ch/cisg/
materials-commentary.html.

7 Наизглед, може се учинити да је овај захтев тешко остварив с обзиром да је до 
данас пријављено више од 2000 одлука у којима је Конвенција примењена (Видети: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/caseschedule.html) и с обзиром на тешкоће у при-
бављању текстова ових одлука. Свестан овог проблема, UNCITRAL је 1993. године 
установио CLOUT систем за прикупљање и објављивање апстраката судских и ар-
битражних одлука у вези са Конвенцијом (и другим UNCITRAL-овим текстовима). 
Ове одлуке доступне су на: www.uncitral.org/enindex.htm.

8 Опште је познато да за остварење правне једнообразности није довољно учини-
ти напоре на сачињавању и усвајању једнообразних правила и конвенција јер оне 
нису довољна гаранција њихове једнообразне примене. Штета би била, сложићемо 
се са речима уваженог енглеског судије Симондса, да се остварени споразум на-
ција у виду међународне конвенције, постугнут након исцрпних и дугих прего-
вора, обесмисли његовим различитим тумачењем од стране националних судова. 
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С обзиром да на светском нивоу не постоји посебан форум као 
последња инстанца у примени Конвенције која би обезбеђивала уједна-
чавање судске праксе из ове области,9 то се пред правну науку од првих 
дана примене Конвенције поставио тежак задатак да учини судску и 
арбитражну праксу у примени Конвенције доступну свим заинтересо-
ваним лицима,10 као и да научним радовима доприноси обавештености 
националних судова и арбитражних већа о тенденцијама у тумачењу и 
примени Конвенције широм света.11 Овим напорима се придружила и 
сама Комисија УН за међународно привредно право (UNCITRAL) феб-
руара 2000. године установљењем он-лајн базе судских и арбитражних 
одлука у којима су примењени инструменти које је донео UNCITRAL 
(претежно Бечка конвенција),12 а нарочито објављивањем Дигесте слу-
чајева у којима је Конвенција примењена јуна 2004. године, која садржи 
преглед релевантне судске и арбитражне праксе с напоменама о пре-
овлађујућим трендовима тумачења Конвенције.13

Новија судска пракса је показала да активности на обезбеђењу 
једнообразне примене Конвенције нису прошле незапажено. Тако једна 

Видети одлуку у случају Scruttons Ltd. V. Midland Silicones Ltd., 1962 A.C. 446, 471 
(1961).

9 За аргументе у прилог оснивања овог суда видети: S. Salama, Practical Responses 
to Interpretative Impediments: Article 7 of the CISG, An Inter-American Application у 
University of Miami Inter-American Law Review, бр. 28/2006, стр. 250. За супротно 
мишљење видети: MJ Bonell у: Bianca, Bonell, Commentary on the International Sales 
Law, Giuff rè, 1987, стр. 89.

10 Институт за међународно привредно право Пејс Универзитета у САД у сарадњи са 
Квин Мери центром за студије привредног права Универзитета у Лондону је одне-
давно покренуо пројекат „Taming the Dragons of Uniform Law: Sharing the reasoning 
of courts and arbitral tribunals – English case texts and translated case texts“ с циљем 
превођења и објављивања судских и арбитражних одлука у којима је Конвенција 
примењена на енглески језик и друге званичне језике Конвенције. Видети: http://
www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/kritzer4.html. За истраживање одлука у којима је 
примењена Бечка конвенција корисна је и он-лајн база података на www.unilex.info 
коју одржава Центар за упоредноправне и међународне студије права у Риму.

11 О питањима које Конвенција регулише написано је више од 8.000 монографија и 
правних чланака широм света. Најкомплетнија листа ових издања доступна је на 
веб сајту Пејс универзитета из САД који одржава Институт за међународно при-
вредно право: http://www.cisg.law.pace.edu.

12 Ове апстракте припрема мрежа UNCITRAL-ових националних коресподената. 
Апстракти су доступни на: http://www.uncitral.org/uncitral/en/case_law.html. Додат-
но, значајна је и веб страница Пејс Универзитета из САД – http://cisgw3.law.pace.
edu, као и база података UNILEX, коју одржава Центар за упоредне и међународне 
студије права у Риму – http://www.unilex.info/.

13 Дигеста је доступна на шест светских језика (енглеском, француском, шпанском, 
руском, арапском и кинеском). Видети: http://www.uncitral.org/uncitral/en/case_law/
digests/cisg.html.
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одлука италијанског суда упућује на неколико електронских база реле-
вантне судске праксе за примену Конвенције уз напомену да је реч о не-
заобилазном извору приликом тумачења Конвенције.14 Слично, одлука 
америчког суда упућује на UNCITRAL-ову Дигесту,15 а неколико одлука 
америчких, швајцарских, италијанских и немачких судова упућују на 
националне мреже веб сајтова о Бечкој конвенцији као „плодан извор 
стране судске праксе“.16

Последњи у низу напора на обезбеђењу једнообразне примене 
Конвенције јесте оснивање Саветодавног већа за примену Конвенције 
(енг. CISG Advisory Council, у даљем тексту: Саветодавно веће или Веће) 
2001. године, о чијем раду ће бити више речи у овом прилогу.

2. Оснивање и састав Већа

Саветодавно веће је основано као приватно тело с циљем пру-
жања одговора на горућу потребу решавања појединих спорних питања 
која се тичу примене Конвенције и тумачења њених одредаба.17 Иако 

14 Одлука окружног суда у Риминију у случају Al Palazzo S.r.l. v. Bernardaud di Limoges 
S.A. од 26. новембра 2002. године, доступна на: http://www.cisg.law.pace.edu/cases/
021126i3.html. У овој одлуци суд се у образложењу позива на чак 35 страних судских 
и арбитражних одлука у којима је примењена Конвенција. Овакво поступање суда 
није ретко у новијој италијанској судској пракси, а страну судску праксу у својим 
одлукама разматрају и највише судске инстанце у Швајцарској, Аустрији и Немач-
кој. Више о томе видети: Franco Ferrari, Have the Dragons of Uniform Sales Law Been 
Tamed? Ruminations on the CISG’s Autonomous Interpretation by Courts, у: Andersen 
& Schroeter, Sharing International Commercial law across national Bounderies, Festchrift  
for Albert H. Kritzer on the Occasion of his Eightieth Birthday, Wildy, Simmonds & Hill 
Publishing, London, 2008, стр. 156–162.

15 Одлука суда за јужни округ Њујорка у случају Multi-Juice, S.A. v. Snapple Beverage 
Corp. од 1. јуна 2006. године, доступна на: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060601u1.
html.

16 Видети одлуку америчког апелационог суда за 11. округ у случају MCC-Marble 
Ceramic Center v. Ceramica Nuova D’Agostino од 29. јуна 1998, доступна на: http://
www.cisg.law.pace.edu/cases/980629u1.html; одлуку швајцарског окружног суда у кан-
тону Апенцел-Аузерходен од 9. марта 2006. године, доступна на: http://cisgw3.law.
pace.edu/cases/060309s1.html; одлуку немачког Врховног суда од 30. јуна 2004. годи-
не доступну на: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040630g1.html; одлуку немачког апе-
лационог суда у Карлсруеу од 20. јула 2004. године доступну на: http://cisgw3.law.
pace.edu/cases/040720g1.html; одлуку немачког апелационог суда у Дизелдорфу од 
28. маја 2004. године, доступну на: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040528g1.html; и 
одлуку италијанског окружног суда у Роверету у случају Eurofl ash Impression S.a.s. 
v. Arconvert S.p.A. од 24. августа 2006. године, доступна на: http://cisgw3.law.pace.edu/
cases/060824i3.html.

17 Извор информација о раду Саветодавног већа у припреми овог прилога био је, пре 
свега, веб сајт Већа: www.cisgac.com.
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су се идеје о оснивању оваквог тела могле чути на састанцима бројних 
међународних организација последњих двадесет година, највеће заслу-
ге за његово коначно оснивање припадају професору Алберту Крице-
ру, извршном секретару Института за међународно привредно право 
Правног факултета Пејс Универзитета из САД. Наиме, на састанку не-
колицине реномираних аутора из ове области који је он иницирао, а 
који је одржан у Паризу јуна 2001. године, постигнута је сагласност за 
установљењем овог тела. Његови оснивачи су: проф. др Ерик Бергстен, 
проф. емеритус Пејс Универзитета из САД и бивши генерални секретар 
UNCITRAL-a, проф. др Мајкл Јоаким Бонел, професор Универзитета La 
Sapienza у Риму и бивши генерални секретар UNIDROIT, проф. Алан 
Фарнсворт, са Колумбија Универзитета, САД, проф. др Алехандро Гаро 
са Колумбија Универзитета, САД, проф. сeр Рој Гуд са Универзитета 
Оксфорд, Енглеска, проф. др Сергеј Лебедов са Института за међуна-
родне односе у Москви, Русија, проф. др Јан Рамберг, проф. емеритус 
Универзитета у Стокхолму, Шведска, проф. др Питер Шлехтрим, проф. 
емеритус Универзитета у Фрајбургу, Немачка, проф. Хиро Соно са Хо-
каидо Универзитета у Јапану и проф. др Клод Виц са немачког Сарланд 
Универзитета и француског Универзитета Роберт Шуман у Стразбуру. 
Оснивачком састанку присуствовао је и сам проф. Албeрт Крицер ис-
пред Института за међународно привредно право Правног факултета 
Пејс Универзитета из САД, као и проф. Лукас Мистелис, предавач на 
Квин Мери Центру за студије привредног права Универзитета у Лон-
дону, обојица у својству представника донатора овог подухвата. Проф. 
Шлехтрим је изабран за првог председавајућег Већа, а проф. Мистелис 
за секретара. Јуна 2003. Већу су се придружила још два члана: проф. Пи-
лар Пералес Вискасилас са Универзитета Карлос III из Мадрида, Шпа-
нија и проф. др Ингеброг Швенцер са Универзитета у Базелу, Швајцар-
ска. 2005. године члан Већа је постао и проф. Џон Готанда са Виљанова 
Универзитета из Пенсилваније, а 2007. године и проф. Мајкл Бриџ са 
Универзитетског колеџа у Лондону. Проф. Јан Рамберг је био председа-
вајући Већа у периоду јун 2004 – јун 2007. године, док ту функцију данас 
врши проф. Ерик Бергстен. Улогу секретара Већа тренутно има проф. 
Зиг Ајслен са Универзитета Јужне Африке.

3. Циљ рада

Као што је већ речено, Саветодавно веће за примену Бечке кон-
венције је основано с циљем олакшања једнообразног тумачења Кон-
венције. О Већу се говори као о приватној иницијативи, јер његови 
чланови на радним састанцима не иступају као представници земаља 
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из којих долазе нити њихових правних култура, већ настоје да Конвен-
цији удахну смисао који су њени творци имали на уму приликом њеног 
састављања, а у складу са међународним карактером Конвенције, пот-
ребом олакшања међународног промета робом и потребом обезбеђења 
правне сигурности кроз једнообразност њене примене. У испуњењу 
овог циља од чланова Већа се очекује да износе критичке ставове на 
досадашња искуства у примени Конвенције, као и да предлажу решења 
неких потенцијално спорних питања које судови и арбитраже у својој 
пракси још увек нису разматрали. Међународни састав Већа увелико 
олакшава испуњење овог задатка.

4. Динамика и методологија рада

Инаугурална конференција Саветодавног већа одржана је у 
Њујорку на Правосудном институту државе Њујорк 26. септембра 2003. 
године. Друге конференције и радни састанци уследили су убрзо након 
тога, по правилу, једном до два пута годишње. Наредни састанак Са-
ветодавног већа заказан је за 14. и 15. новембар 2008. године и биће 
одржан у Токију.

Методологија рада Већа је следећа: најпре се чланови Већа усагласе 
око теме коју ће разматрати на наредном састанку (избор теме се врши 
било на сопствену иницијативу, било на захтев међународних органи-
зација, професионалних удружења, судова и арбитража); затим изаберу 
известиоца за конкретно питање (било члана Већа, било уваженог чла-
на академске заједнице изван Већа); известилац припрема образложени 
нацрт мишљења који се доставља свим члановима Већа на разматрање; 
на наредном састанку се расправља о приложеном предлогу мишљења; 
на крају, мишљења се усвајају већином гласова, а члан Већа који се не 
слаже с већинском одлуком има право да приложи издвојено мишљење. 
Вреди поменути да су у досадашњем раду Већа сва мишљења донета 
једногласно.

5. Резултати рада

Резултати рада који се од Саветодавног већа очекују, практично 
посматрано, јесу доношење мишљења у погледу тумачења и примене 
Конвенције. Од оснивања до данас, Саветодавно веће је објавило седам 
мишљења.18 Мишљења се састоје од закључака-мишљења (енг. „black-

18 Сва мишљења су доступна на на веб страници Већа: http://www.cisgac.com/default.
php?sid=128.
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letter text“ opinion) и коментара на закључке (енг. comments). Понекад се, 
у виду анекса, уз Мишљење прилаже и преглед судске праксе.19

Доношење првог Мишљења Већа иницирала је Међународна тр-

говинска комора. Ово мишљење разматра могућности Конвенције да 

одговори на захтеве модерног времена и нађе своју примену у условима 

електронске трговине. Тим поводом Веће је позвало проф. др Кристи-

ну Рамберг са Универзитета у Готенбургу, Шведска да припреми изве-

штај који је Веће разматрало на три радна састанка. Након дискусије 

о свим питањима на које је проф. Рамберг указала пажњу у свом изве-

штају, Веће је 15. августа 2003. године усвојило Мишљење чија је основ-

на теза да нема препрека примени Конвенције у условима електронске 

размене комуникација.20 Ово мишљење садржи преглед свих одредби 

Конвенције релевантних за електронску трговину и предлаже њихово 

тумачење у пракси, уз упоредно навођење одредаба UNCITRAL Модел 

закона о електронској трговини.

У наредних годину дана усвојена су још три мишљења. На зах-

тев радне групе за припрему Европског грађанског законика донето је 

Мишљење које разматра питања форме и садржине обавештења о неса-

образности робе, као и других релевантних питања у вези са обавезом 

слања овог обавештења и прегледа робе из чланова 38 и 39 Конвенције, 

која су се показала као нарочито спорна у досадашњој примени Кон-

венције.21 На иницијативу ове радне групе донето је и Мишљење о пој-

му уговора о производњи и испоруци робе и уговора мешовите правне 

природе из члана 3 Конвенције.22 На иницијативу Комитета за страно 

и упоредно право Адвокатске коморе града Њујорка, а с циљем разја-

шњења могуће примене америчког „parol-evidence“ правила у оквирима 

Бечке конвенције, донето је треће Мишљење Већа.23

На састанку у Немачкој 2005. године усвојено је Мишљење о пра-

ву купца на раскид уговора за случај испоруке несаобразне робе или 

19 Видети: AC-Opinion бр. 2 и 6.

20 CISG-AC Opinion No. 1, Electronic Communications under CISG.

21 CISG-AC Opinion No. 2, Examination of the Goods and Notice of Non-Conformity: 
Articles 38 and 39 од 7. јуна 2004. године. Известилац: проф. Ерик Бергстен, проф. 
емеритус Правног факултета Пејс Универзитета из Њујорка.

22 CISG-AC Opinion No 4, Contracts for the Sale of Goods to Be Manufactured or Produced 
and Mixed Contracts (Article 3 CISG) од 24. октобра 2004. године. Известилац проф. 
Пилар Пералес Вискасилас са Универзитета Карлос III из Мадрида.

23 CISG-AC Opinion No. 3, Parol Evidence Rule, Plain Meaning Rule, Contractual Merger 
Clause and the CISG од 23. октобра 2004. године. Известилац проф. Ричард Хајланд 
са Ратгерс Правног факултета у Њујорку.
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докумената,24 на састанку у Шведској 2006. године о одмеравању нак-
наде штете на основу члана 74 Конвенције,25 а на састанку у Кини 2007. 
године о ослобођењу од одговорности за накнаду штете према члану 79 
Конвенције.26

У складу са својим циљевима, мишљења Већа се објављују на 
шест званичних језика Конвенције (енглески, француски, кинески, рус-
ки, арапски и шпански), као и на другим језицима релевантним за свет 
међународне трговине (нпр. на немачком и јапанском језику).

6. Предстојеће активности

Чланови Већа тренутно раде на припреми четири мишљења из 
области Бечке конвенције. Проф. Мајкл Бриџ је изабран за известио-
ца за питање последица раскида уговора, проф. Џон Готанда за одме-
равање накнаде штете у складу са члановима 75 и 76 Конвенције, проф. 
Лукас Мистелис за питање (не)саобразности робе у складу са чланом 35 
Конвенције и проф. Хиро Соно за питања накнаде штете проузроковане 
од стране робе или услуге са недостатком.

7. Значај објављених мишљења

Неспорно је да мишљења Саветодавног већа формалноправно не-
мају снагу извора права, као и да она не могу обавезивати судове и ар-
битражна већа у тумачењу и примени Конвенције. Чињеница је, међу-
тим, да је састав Већа тако одабран да представља форум вероватно 
најугледнијих и најутицајнијих стручњака из ове области на свету, те је 
за очекивати да њихов научни интегритет и признања његових чланова 
за свој досадашњи научни рад буду извор снаге мишљења која су зајед-
но сачинили и потписали, те да ће судови широм света радо узимати у 
обзир ова мишљења и пратити њихове смернице.27 То не значи да нема 

24 CISG-AC Opinion No. 5, Th e Buyer’s Right to Avoid the Contract in Case of Non-
conforming Goods or Documents од 7. маја 2005. године. Известилац проф. др Инге-
борг Швенцер са Универзитета у Базелу, Швајцарска.

25 CISG-AC Opinion No. 6, Calculation of Damages under CISG Article 74 из 2006. године. 
Известилац проф. Џон Готанда са Виљанова Универзитета из Пенсилваније.

26 CISG-AC Opinion No. 7, Exemption of Liability for Damages under Article 79 of the 
CISG,од 12. октобра 2007. године. Известилац проф. Алехандро Гаро са Колумбија 
Универзитета из Њујорка. 

27 Прво упућивање на једно мишљење Саветодавног већа (AC-Opinion No. 3) за-
бележено је у америчкој судској пракси у одлуци америчког суда за јужни дист-
рикт Њујорка од 23. августа 2006. године у случају TeeVee Tunes Inc et al v. Gerhard 
Schubert GmbH, доступно на: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060823u1.html.
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места критичком ставу правне науке према објављеним мишљењима 
Већа, али то не умањује вредност рада ове групе научника окупљене око 
заједничког циља – обезбеђења једнообразности примене Бечке конвен-
ције уз уважавање њеног међународног карактера.

Иако је прошло тек пет година од објављивања првог мишљења 
Већа, она су већ изазвала значајну пажњу научне и стручне јавности.28 
Сасвим је реално очекивати да ће на такву пажњу наићи и у судској и 
арбитражној пракси.29

28 Неколико стотина чланака наводи мишљења Већа као научне референце, а њихо-
во разматрање је укључено и у неколико уџбеника права међународне продаје и 
коментара Бечке конвенције. Примера ради видети: P. Schlechtriem, I. Schwenzer, 
Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), Oxford 
University Press, New York, 2005; J. Morrissey, J. Graves, International Sales Law and 
Arbitration, Wolters Kluwer, 2008; P. Huber, A. Mullis, Th e CISG – a new textbook for 
students and practitioners, Sellier, 2007; I. Schwenzer, C. Fountoulakis, International Sales 
Law, Routledge Cavendish, 2007.

29 Како би олакшала посао српских судија и арбитара у примени Конвенције, редак-
ција часописа Право и привреда је одлучила да од наредног броја кроз прилоге 
објављује и преводе ових мишљења на српски језик.
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РАДНО И СОЦИЈАЛНО ПРАВО

I Основна решења Међународне конвенције о
правима лица са инвалидитетом

1. И поред тога што су њихова права инкорпорирана у „општа“ 
људска права зајемчена уставима савремених држава и међународним 
конвенцијама о људским правима, лица са инвалидитетом, неретко, на-
илазе на значајне препреке приликом остваривања и уживања формал-
но признатих права и основних слобода (од ускраћивања права гласа и 
права на образовање, до економских и социјалних препрека за оствари-
вање права, укључујући дискриминацију у запошљавању и необезбеђи-
вање достојног животног стандарда). То је и основни разлог што Органи-
зација уједињених нација (УН) поклања посебну пажњу питању заштите 
лица са инвалидитетом. Aктивности ове организације испрва су почи-
вале на тзв. медицинском моделу заштите, обухватајући, у првом реду, 
питања лечења, рехабилитације и социјалне заштите лица са инвалиди-
тетом, да би почетком 70-их година прошлог века дошло до афирмисања 
новог приступа у нормирању положаја лица са инвалидитетом. Тај нови 
приступ, наиме, подразумева уживање свих људских права и основних 
слобода и најширу могућу интеграцију лица са инвалидитетом у друштво, 
што је и потврђено у низу правнонеобавезујућих аката УН, укључујући 
Декларацију о правима инвалидних лица (1975) и Стандардна правила 
о изједначавању могућности за лица са инвалидитетом (1993). Последњи 
корак и значајну прекретницу у напорима да се свим лицима са инвали-
дитетом обезбеди пуно уживање свих људских права и основних слобо-
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да без дискриминације представља усвајање Конвенције о правима лица 
са инвалидитетом.1

2. Конвенција о правима лица са инвалидитетом усвојена је и про-
кламована резолуцијом Генералне скупштине УН 61/106 oд 13. децембра 
2006. године, а ступила је на снагу 3. маја 2008. године, након што ју је 
ратификовало 20 држава. Ова конвенција представља први правнообаве-
зујући међународни инструмент који утврђује обавезе држава да обезбе-
де и заштите права најбројније „мањине“ на свету.2 Она је, једновремено, 
и последња у низу посебних конвенција УН које имају за циљ заштиту 
посебних категорија лица која се, са становишта свог правног положаја, 
налазе или се могу наћи у изузетно неповољној ситуацији.

У складу са поставком да се концепција инвалидности још увек 
развија, писци Конвенције пропуштају да дефинишу инвалидност, до-
пуштајући да се овом појму, од једне до друге државе, приписују разли-
чита значења. У том смислу је и подручје примене Конвенције одређено 
на начин да обухвата лица са инвалидитетом, укључујући „лица са ду-
горочним физичким, менталним, интелектуалним или сензорним ош-
тећењем које, у дејству са различитим препрекама, може да омета њи-
хово пуно, ефикасно и равноправно учешће у друштву“ (члан 1 став 2). 
То, даље, значи да се инвалидност, у смислу одредаба Конвенције, не 
сматра (само) медицинском или биолошком дисфункцијом, већ се при-
ликом одређивања овог појма узимају у обзир и ограничења и препреке 
за обављање активности и пуно учешће лица са инвалидитетом у друш-
тву. Са друге стране, изричито помињање дугорочне инвалидности ни-

1 Више о (дис)континуитету у нормирању правног положаја лица са инвалидите-
том на међународном нивоу види: Зоран Радивојевић, Небојша Раичевић, „Зашти-
та особа са инвалидитетом у међународном праву“, Анали Правног факултета у 
Београду, бр. 2/2007, стр. 98–115; Rosemary Kayess, Phillip French, „Out of Darkness 
into Light? Introducing the Convention on the Rights of Persons with Disabilities“, Human 
Rights Law Review, Nº 1/2008, стр. 1–34; о правним аспектима заштите лица са ин-
валидитетом види у: Leandro Despouy, Human Rights and Disabled Persons, United 
Nations Publications, New York, 1993; Јовица Тркуља (ур.), Зборник радова „Пра-
ва особа са инвалидитетом“, Центар за унапређивање правних студија, Београд, 
2003.

2 Према подацима УН, данас у свету живи око 650 милиона лица са инвалидите-
том, што чини 10% укупне светске популације (United Nations, From Exclusion to 
Equality: Realizing the rights of persons with disabilities, Handbook for Parliamentarians 
on the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and its Optional Protocol, 
Geneva, 2007, стр. 2). Када је реч о Републици Србији, ни једна институција у Ре-
публици не располаже адекватним базама података о лицима са инвалидитетом, 
док је у Стратегији унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици 
Србији за период 2007–2015. године процењено да у нашој држави живи између 
700.000 и 800.000 лица са инвалидитетом.
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како не би требало тумачити на начин да уговорне стране не могу да 
обезбеде и у корист других лица заштиту од дискриминације коју пред-
виђа Конвенција (на пример, лица која су у прошлости имала одређено 
оштећење или лица чија је инвалидност краткорочна).3

3. У уређивању правног положаја лица са инвалидитетом, Кон-
венција полази од идеје о урођеном достојанству, једнакости и нео-
туђивости права свих чланова људске породице. Конвенција, при том, 
не признаје лицима са инвалидитетом нека нова права и слободе. Она, 
уместо тога, прецизира неопходне услове за ефикасно остваривање свих 
основних грађанских, политичких, економских, социјалних и културних 
права од стране лица са инвалидитетом.4 Стога се може констатовати 
да Конвенција, не само да потврђује основна људска права и забрањује 
дискриминацију по основу инвалидитета, већ минуциозно утврђује 
мере које треба да допринесу стварању услова да лица са инвалидите-
том стварно уживају једнак третман у друштву (од законских реформи, 
преко изградње и прилагођавања инфраструктуре, до консултовања 
инвалидских организација). У Конвенцији су, у том смислу, идентифи-
коване и области у којима постоји потреба да се услови за остваривање 
права (у разумној мери) прилагођавају специфичним потребама лица са 
инвалидитетом, а, затим, и области у којима ова лица редовно наилазе 
на препреке и где је неопходна њихова посебна заштита.5 На овај начин 

3 United Nations, From Exclusion to Equality..., op. cit., стр. 13.

4 Када је реч о правима „друге генерације“, ова обавеза држава уговорница не под-
разумева обавезу да се одмах зајамче сва права лица са инвалидитетом. Уместо 
тога, државе имају обавезу да постепено обезбеде пуно остваривање економских, 
социјалних и културних права права признатих у Конвенцији. 

5 Поред непосредне и посредне дискриминације, Конвенција exрlicite забрањује 
и одбијање да се учини разумно прилагођавање (енгл. denial of reasonable 
accommodation). Забрана овог посебног облика дискриминације омогућава лицима 
са инвалидитетом да захтевају од државе (а, преко државе, и од других субјеката, 
укључујући приватна лица) „неопходне и прикладне измене и подешавања, које не 
намећу несразмеран или непримерени терет, а које су у сваком појединачном слу-
чају потребне не би ли се лицима са инвалидитетом осигурало уживање и вршење 
свих људских права и основних слобода равноправно са другима“ (члан 2 став 5). 
То, примера ради, значи да би запослени са инвалидитетом имао право да захтева 
од послодавца да учини неопходне измене распореда радног времена, радне око-
лине или средстава за рад, ако они доводе запосленог у неповољнији положај у 
поређењу са другим запосленима. Овај захтев, при том, превазилази забрану пос-
редне дискриминације, стварајући за послодавца обавезу да предузме неопходне 
кораке како би биле задовољене посебне потребе лица са инвалидитетом, што не-
избежно укључује и повлашћени третман ових лица. Одговарајући захтев запосле-
ног не може, међутим, бити неограничен, тако да би послодавац могао да одбије да 
предузме несразмерно скупе интервенције, посебно ако је реч о тзв. малом посло-
давцу или, на пример о послодавцу чије просторије није могуће једноставно моди-
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је, заправо, потврђено да формулација људских права мора бити при-
лагођена специфичним потребама лица са инвалидитетом, тако да се 
одредбама Конвенције „прецизира“ значење људских права и обогаћује 
њихова (нормативна) садржина. Одговарајуће (корелативне) уговор-
не обавезе, при том, изражавају основна начела Конвенције: а) начело 
поштовања достојанства, личне аутономије и независности; б) начело 
забране дискриминације; в) начело пуног и ефикасног учешћа и укљу-
чености у друштво; г) начело поштовања разлика; д) начело једнаких 
могућности; ђ) начело приступачности (доступности); е) начело једна-
кости мушкараца и жена; ж) начело поштовања развојних способности 
деце са инвалидитетом.

Чини се да би Конвенција могла да доведе до стварних промена у 
поступању према лицима са инвалидитетом ако примена њених одре-
даба буде ефикасно надзирана. Стога је овим међународним уговором 
установљен солидан надзорни механизам, који обухвата три инстру-
мента: разматрање редовних извештаја држава уговорница од стране 
независног стручног тела (Комитета за права лица са инвалидитетом), 
а, за државе које ратификују и Факултативни протокол – и индивиду-
алне представке које испитује исто уговорно тело, и ex offi  cio истрагу 
озбиљних и систематских повреда Конвенције.

4. Наша држава је активно учествовала у изради Нацрта конвен-
ције о правима лица са инвалидитетом, да би се убрзо након усвајања 
Конвенције сврстала и међу њене потписинице. Републике Србија 
је, наиме, потписала Конвенцију о правима лица са инвалидитетом и 
Факултативни протокол уз ову конвенцију 17. децембра 2007. године, 
определивши као свој краткорочни циљ – ратификацију ових међуна-
родних инструмената. Такво поступање представља логичан наставак 
активности које наша држава предузима на плану заштите лица са ин-
валидитетом, а које су до сада укључиле и усвајање Закона о спреча-
вању дискриминације особа са инвалидитетом и доношење Стратегије 
унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији.

Потписивањем Конвенције, Србија је преузела правну обавезу да 
се уздржи од свих активности које могу да осујете циљ Конвенције (тј. 
„унапређење, заштиту и осигурање пуног и једнаког уживања свих људ-
ских права и основних слобода за сва лица са инвалидитетом, и унап-
ређење поштовања њиховог урођеног достојанства“). Осим тога, пот-
писивање Ковенције потврђује намеру наше државе да у скорије време 
ратификује Конвенцију, тако да припреме за преузимање уговорних 

фиковати. Уп. са чланом 22 тачка 4 Закона о спречавању дискриминације особа са 
инвалидитетом („Службени гласник РС“, број 33/06).
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обавеза морају укључити и усклађивање домаћег законодавства и прак-
се са стандардима из Конвенције. Тај процес, поред осталог, подразу-
мева развој српског права у правцу превенције фактора инвалидности 
и ублажавања њихових последица, обезбеђивања ефикасне правне за-
штите лица са свим облицима инвалидитета (уз елиминисања њихове 
дискриминације), као и обезбеђивања пуног укључивања ових лица у 
друштво.
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ПРАВО ОСИГУРАЊА

I На дневном реду у свету и код нас

1. Усвојен нацрт „Restatement“-a европског уговорног права 
осигурања

Комисија сачињена од угледних европских професора: Jürgen 
Basedow, John Birds, Malcolm Clarke (председник), Herman Cousy и Helmut 
Heiss понудила је 17. децембра 2007. године европској јавности Нацрт 
општег референтног оквира за европско уговорно право осигурања.1 
Реч је о својеврсној кодификацији европског уговорног права осигу-
рања, којом се настоји довршити хармонизација уговорног права осигу-
рања која је на новоу Европске уније у великој мери спроведена дирек-
тивама тзв. треће генерације. Нацрт општег референтног оквира садржи 
четири дела: зајаедничке 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.2

2. Bundestag усвојио нови Закон о уговору о осигурању

Немачки Закон о уговору о осигурању (Versicherungsvertragsgesetz, 
скраћено: VVG), измењен је у току лета 2007. године. На стогодишњицу 

1 Draft  Common Frame of Reference, Chapter III, Section IX, Insurance Contract, доступно 
на интернет адреси: www.restatement.info. 

2 Трећи и четврти део општег референтног оквира и даље се разматрају. 
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свог постојања – 1.1.2008. године – ступио је на снагу измењени закон. 
Ступање на снагу измењеног закона о уговору о осигурању немачки ми-
нистар правде прокоментарисао је на следећи начин: „Корисници услуга 
осигурања су победници овог процеса реформи.“ Сама чињеница да је не-
мачки Закон о уговору о осигурању донет пре једног века говори у прилог 
оправданости спровођења свеобухватне реформе. Покушаји спровођења 
парцијалних измена или допуна показали су се као недовољни и неприла-
гођени потребама заштите корисника услуга осигурања, нарочито осигу-
рања живота. Основни принципи новоусвојеног закона су: 1) унапређење 
заштите корисника услуга осигурања; 2) равнотежа интереса уговорних 
страна; и 3)модернизација животног осигурања.

Унапређење заштите корисника услуга осигурања постигнуто је из-
меном регулативе у неколико праваца. Прво, унапређењем саветовања и 
информисања осигуране стране. У будућности се од немачких осигура-
вача очекује да боље саветују и уопште информишу лица са којима пре-
говарају око закључења уговора о осигурању. Нови закон захтева да се 
о састанку одржаним тим поводом између осигуравача и потенцијалног 
осигураника или уговарача осигурања сачини одговарајући документ. 
Дужност свеобухватног информисања осигураника наставља се и након 
закључења уговора (ако осигураник живота намерава, примера ради, 
да откаже уговор о осигурању живота, осигуравач је дужан да му пре-
дочи могућност важења уговора и поред неплаћања премија осигурања 
у будућности). Сваки савет мора бити прилагођен жељама и потребама 
осигураника, а информација мора бити обезбеђена на јасан и разумљив 
начин. Било који савет, који осигуравач да осигуранику, треба да буде 
документован. Таква пракса омогућава осигуранику да у случају спора 
лакше докаже да је претрпео штету услед добијања некоректних инфор-
мација од осигуравача. Друго, нови закон обавезује осигуравача да потен-
цијалног осигураника обавести о одредбама уговора и општим условима 
осигуравајућег покрића и пре него што он уђе у уговорни однос са њим. 
Треће, уводи се обавеза осигураника да пре закључења уговора обавести 
осигуравача о свим околностима о којима се он распитивао у писменој 
форми. Осигураник, дакле, преузима ризик погрешне процене да је дата 
околност значајна за осигурани ризик. Четврто, могућности подношења 
директне тужбе су проширене на сва обавезна осигурања. Пре ступања 
на снагу измењеног закона, директна тужба се могла поднети само у слу-
чају осигурања на која се примењивао Закон о обавезним осигурањима.

Равнотежа интереса уговорних страна постигнута је следећим 
новинама. Прво, право повлачења из уговора уређено је униформно. 
Више се не прави разлика према томе ко се јавља у улози онога ко се 
повлачи. Период повлачења износи две недеље, односно тридесет дана 
код имовинских осигурања. Друго, напуштање принципа „све или ниш-
та“. Ако након закључења уговора, осигураник прекрши неку од својих 
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обавеза услед грубе непажње, последица таквог чина биће редукција 
заштите у мери којој се наступање или погоршање ризика може припи-
сати његовој непажњи. Другим речима, осигураник неће ipso facto бити 
лишен осигуравајуће заштите. Треће, напуштање принципа недељивос-
ти премије осигурања. Ако се осигуравач раскине или откаже уговор у 
току једне године осигурања, осигураник може платити премију оси-
гурања само за период у току кога је осигуравач носио ризик. Четврто, 
рок за подношење тужби. Према новом уговорном праву осигурања, 
осигураник може подићи тужбу против осигуравача у року од шест ме-
сеци након што је осигуравач у писменој форми одбио његов захтев за 
исплату накнаде из осигурања.

Модернизација осигурања живота представљала је најзначајнији 
разлог за спровођење опсежне реформе уговорног права осигурања. 
Имајући у виду значај ове врсте осигурања за привредни раст једне 
земље, било је потребно повећати транспарентност и побољшати по-
зицију осигураника код осигурања живота. Прво, признат је интерес 
осигураника да учествују у расподели добити реализоване коришћењем 
средстава уплаћених на име премија осигурања живота. Немачка друшт-
ва за осигурање су желела да још више повећају број лица која се одлу-
чују да закључе осигурање живота уместо да новац ставе на штедњу. 
Друго, осигуравачи морају предочити осигураницима живота које при-
ходе је реално очекивати. Информација мора бити реална и чинити јас-
ном осигуранику да је реч само о прогнози, а не о гарантовној добити. 
У циљу спречавања злоупотребе осигураника, осигуравачи су обавеза-
ни да представе модел обрачуна који показује могућу добит, узимајући 
као основицу реалну стопу камата. Треће, резерве премија осигурања 
третирају се као капитал који мора бити доступан у циљу испуњења 
захтева осигураних лица.

3. Нова публикација Удружења европских осигуравача и 
реосигуравача истиче сложеност индустрије осигурања 
моторних возила3

Удружење европских осигуравача и реосигуравача издало је 23. 
јануара 2008. године публикацију под називом „Индустрија осигурања 
моторних возила у Евопи“ како би олакшала разумевање круцијалне 
улоге осигурања моторних возила за привреду, као и свест о комплекс-
ности овог тржишта.4 Овај извештај пружа преглед европског тржиш-

3 Th e Motor Insurance Industry in Europe, New CEA Publication Highlights Complexity of 
the European Motor Insurance Industry, CEA, Press Release, 23 January 2008.

4 Публикација има 143 стране и садржи врло користан преглед права држава чла-
ница ЕУ о осигурању од одговорности моторних возила. Доступно на интернет 
адреси: www.cea.eu. 
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та осигурања моторних возила и објашњава комлексност обрачунавања 
премија за ово осигурање и основа разлике у ценама осигурања између 
држава чланица. Ова публикација објашњава да су разлике у национал-
ном и економском контексту главни разлог разлике у висини премија 
осигурања у оквиру ЕУ. Иако на први поглед осигурање од моторних во-
зила може изгледати уједначено на нивоу Европе, ниво премија рефлек-
тује национално окружење. Одлучујући фактори разлике између држа-
ва чланива су: учесталост захтева, просек парничних трошкова, порези 
на премије и безбедност на путевима у државама чланицама.

4. Удружење европских осигуравача и реосигуравача
критикује третман осигурања у Директиви о
дискриминацији5

2. јула 2008. године Европска комисија је обелоданила предлог 
Директиве о забрани дискриминације на основу година, неспособнос-
ти, религијске или сексуалне орјентације у приступу у пружању роба и 
услуга. Удружење европских осигуравача упозорава да ће ограничења 
која је Комисија наметнула свим компанијама у сектору услуга смањити 
или ограничити доступност производа осигурања корисницима услуга 
осигурања. Иако Удружење осигуравача и реосигуравача подржава на-
поре Комисије да обезбеди да се сви грађани Европе третирају фер и 
коректно, забрана разликовања на основу година старости и неспособ-
ности не може се примењивати у области осигурања на начин на који 
се примењује у области осталих сектора услуга. То се посебно односи на 
осигурање живота, где се узимањем у обзир фактора као што су године 
старости и/или неспособност (за рад или општа животна неспособност) 
врши оцена ризика и одређивање адекватне премије осигурања.

5. Удружење европских осигуравача и реосигуравача
разочарано Препоруком Европске комисије о ограничењу 
одговорности ревизора6

Европска комисија објавила је препоруку која подстиче државе 
чланице да ограниче одговорност ревизора, пре чему је прецизна форма 
како да то буде учињено препуштена државама чланицама. Као заинте-
ресована страна која је дала допринос дискусији о значају и условима 

5 CEA Criticizes Treatment of Insurance in Discrimination Directive, CEA Press Release, 2 

July 2008. Доступно на интернет адреси: www.cea.eu.

6 CEA Disappointed with EC Recommendation to Cap Auditor’s Liability, CEA Press Release, 
6 June 2008. Доступно на интернет адреси: www.cea.eu.
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професионалне одговорности ревизора, Европско удружење осигурава-
ча које предствља европску индустрију осигурања и реосигурања, жали 
што Европска комисија није узела у разматрање њихово противљење 
таквом ограничавању. Европско удружење осигуравача и реосигурава-
ча, у име осигуравача од одговорности, осигуравача као корисника ре-
визорских услуга и водећих институционалних инвеститора на велико, 
увек су истицали да такво ограничавање неће спречити велике (катас-
трофалне) штете и да неће побољшати осигурљивост великих ревизор-
ских фирми. Приликом доношења ове препоруке, Европска комисија је 
одлучила да штити заједницу европских ревизора, посебно оних већих, 
ограничавањем њихове одговорности. Међутим, последица ће вероват-
но бити да ће оштећени (акционари и институционални инвеститори) 
тражити друге путеве накнаде великих штета. Ово би могло да пребаци 
проблем на осигурање директора и чланова управе или осигурање гре-
шака и пропуста; повећање трошкова, смањење расположивости осигу-
рања или утицати на оба аспекта.

II Речник и појмови осигурања

1. Осигурање од професионалне одговорности

Једно од највише заступљених и најзначајнијих осигурања савре-
меног доба је осигурање од професионалне одговорности (професио-
налног ризика). Предмет овог осигурања је ризик одговорности, која 
може настати услед грешака или пропуста у обављању професије. Реч 
је о ризику који је саставни део обављања било које професионалне 
делатности, који захтева осигуравајуће покриће. Значај осигурања од 
професионалне одговорности је у најмању руку трострук. Прво, зашти-
та потенцијалног штетника од пропасти. Било која радња коју давалац 
професионалних услуга предузме или пропусти да предузме може пос-
тати извор опасности за њега, тј. његову имовину. Пружање свих услуга 
карактерише, дакле, већи или мање степен професионалног ризика (ри-
зик да се постане дужник накнаде штете услед обављања професионал-
не делатности). Осим обавезе накнаде штете оштећеном лицу за коју је 
осигураник одговоран, осигурање од професионале одговорности оси-
гуранику пружа и следеће погодности: 1) вођење спора од стране оси-
гуравача, а у име осигураника и 2) накнаду свих трошкова парничног 
поступка, чак и ако захтев за накнаду штете није био основан.

Друго, фактор имовинске сигурности и опстанка на тржишту. 
Значај осигурања од професионалне одговорности се најбоље може ра-
зумети ако се пође од чињенице да је професионална одговорност ризик 



ПРИЛОЗИ Право и привреда

156

који може угрозити пословање. Уколико се не потруди да обезбеди ово 
осигурање, давалац професионалне услуге може због неког пропуста 
доћи у ситуацију да годинама и уз утрошак огромних сума новца мора 
да се брани од тужбених навода незадовољних клијената.

Треће, заштита корисника услуга. У прилог осигурања од профе-
сионалних ризика и професионалне одговорности говори чињеница да 
се њиме ризик који постоји како на страни вршиоца професије тако и 
на страни корисника његових услуга трансферише осигуравачу. Из угла 
корисника услуга, ризик да се буде оштећен услед коришћења услуга 
лица без којих се не може замислити савремени живот је нужно зло! 
Уз то, ако се на њих може гледати као на слабију уговорну страну, која 
мора прихватити пружање услуге под условима које одреди јача уговор-
на страна, њихова заштита се најбоље може остварити увођењем осигу-
рања од одговорности. У случајевима које носиоци законодавне поли-
тике процене као најбитније из угла заштите потенцијално оштећених 
лица, ово осигурање се регулише као обавезно.
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ПРАВНА ПРАКСА

Снежана ВУЈИНОВИЋ
Министарство рада и социјалне политике

МИШЉЕЊА МИНИСТАРСТВА РАДА И
СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ

1. Aко је делатност послодавца такве природе (грађевинар ство, саоб-
раћај и сл.) да се послови обављају ван места рада, премештај за-
посленог може да се врши без обзира на удаљеност и обезбеђивање 
одговарајућег превоза. Послодавац може запосленог да премести у 
друго место рада и када делатност послодавца није такве природе 
да се послови обављају ван места рада, али под условом да удаље-
ност од места у коме запослени ради до места у које се премешта на 
прелази 50 км и да је обезбеђен редован превоз.

Према члану 173 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05 
и 61/05) запослени може да буде премештен у друго место рада:

1. ако је делатност послодавца такве природе да се рад обавља у 
местима ван седишта послодавца, односно његовог организа-
ционог дела;

2. ако је удаљеност од места у коме запослени ради до места у које 
се премешта на рад мања од 50 км и ако је организован редован 
превоз који омогућава благовремени долазак на рад и повратак 
са рада и обезбеђена накнада трошкова превоза у висини цене 
превозне карте у јавном саобраћају.

Запослени може да буде премештен у друго место рада ван слу-
чајева из става 1 овог члана само уз свој пристанак.

Према томе, у првом случају, ако је делатност такве природе 
(грађевинарство, саобраћај и сл.) да се послови обављају ван места рада, 
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премештај запосленог може да се врши без обзира на удаљеност и обез-
беђивање одговарајућег превоза. У другом случају, послодавац може да 
премести запосленог у друго место рада и када делатност послодавца 
није такве природе да се послови обављају ван места рада, али под ус-
ловом да удаљеност од места у коме запослени ради до места у које се 
премешта на прелази 50 км и да је обезбеђен редован превоз. Ова два 
случаја су изузеци када запослени може да буде премештен на рад у 
друго место рада без његове сагласности.

(Мишљење Министарства рада и социјалне политике 
број: 011–00–00050/2008 од 4. фебруара 2008. године)

2. Под радним искуством на одређеним пословима се подразуме-
ва време проведено на раду на тим пословима, независно од тога 
да ли је то искуство стечено заснивањем радног односа (уговор о 
раду) или на основу уговора о стручном оспособљавању.

Сагласно члану 47 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, 
бр. 24/05 и 61/05) прописано је да послодавац може да заснује радни од-
нос са лицем које први пут заснива радни однос, у својству приправни-
ка, за занимање за које је то лице стекло одређену врсту и степен струч-
не спреме, ако је то као услов за рад на одређеним пословима утврђено 
законом или правилником.

Полазећи од наведене одредбе Закона о раду, радни однос у својс-
тву приправника може да заснује лице које је стекло одређену врсту и 
степен стручне спреме и ако је обављање приправничког стажа као ус-
лов за рад на одређеним пословима утврђено законом или правилни-
ком о организацији и систематизацији послова код послодавца.

Чланом 201 став 2 Закона о раду, утврђено је да послодавац може 
да закључи уговор о стручном оспособљавању са незапосленим лицем, 
ради обављања приправничког стажа и полагања стручног испита, кад 
је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за 
самосталан рад у струци.

Према томе, наведеним чланом дата је могућност да се незапосле-
но лице без заснивања радног односа оспособљава за самосталан рад у 
струци ради обављања приправничког стажа и полагања стручног ис-
пита, закључивањем уговора о стручном оспособљавању.

Закон о раду не познаје термин радни стаж нити прописује шта се 
сматра радним искуством.

Под радним искуством подразумева се време проведено на раду 
на пословима који су услов за заснивање радног односа.
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Радно искуство се не уписује у радну књижицу и може да се дока-
зује потврдом од послодавца.

Према томе, под радним искуством на одређеним пословима се 
подразумева време проведено на раду на тим пословима, независно од 
тога да ли је то искуство стечено заснивањем радног односа (уговор о 
раду) или на основу уговора о стручном оспособљавању.

(Мишљење Министарства рада и социјалне политике 
број: 011–00–1129/2008–02 од 5. фебруара 2008. године)

3. Забрана конкуренције по престанку радног односа може се утврди-
ти само ако се послодавац обавеже уговором о раду да ће запосле-
ном исплатити новчану накнаду (члан 162 став 2 Закона о раду).

Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05 и 61/05) у чла-
ну 162 предвиђа могућност да послодавац и запослени уговором о раду 
уговоре услове забране конкуренције по престанку радног односа. За-
брана конкуренције представља немогућност обављања одређених пос-
лова, који су такође предвиђени уговором о раду, од стране запосле-
ног, у своје име и за свој рачун, као и у име и за рачун других правних 
и физичких лица, без сагласности послодавца. То су послови чијим 
обављањем запослени стиче посебна знања, којима стиче широк круг 
пословних партнера или чијим обављањем долази до сазнања која пред-
стављају пословну информацију или тајну. Уколико дође до престанка 
радног односа запосленог у складу са законом, забрана конкуренције 
важи најдуже две године по престанку радног односа запосленог.

То значи да се запослени обавезује уговором о раду да у року од 
две године након престанка радног односа неће примењивати стечена 
знања и користити круг пословних пријатеља, као ни информације и 
пословне тајне у своју корист као ни у корист других правних и фи-
зичких лица, до којих је дошао радом код послодавца са којим уговара 
забрану конкуренције. Послодавац се истовремено обавезује да запос-
леном исплати новчану накнаду, о чијој висини се договарају, односно 
коју уговарају. Смисао новчане накнаде у овом случају представља неку 
врсту накнаде штете коју запослени реално трпи јер не може у одређе-
ном року да примени стечена знања.

Према томе, забрана конкуренције по престанку радног односа 
може се утврдити, само ако се послодавац обавеже уговором о раду да 
ће запосленом исплатити новчану накнаду (члан 162, став 2). Сходно 
томе, ако је уговорена забрана конкуренције по престанку радног од-
носа, али не и обавеза послодавца да у том случају запосленом исплати 
накнаду зараде, послодавац нема право да од запосленог захтева накна-
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ду штете из разлога што је исти након престанка радног односа започео 
са радом у конкуретном предузећу. Што се тиче висине накнаде и начи-
на исплате (једнократна или месечна исплата), послодавац и запослени 
утврђују уговором о раду.

(Мишљење Министарства рада и социјалне политике 
број: 011–00–00010/2008 од 12. фебруара 2008. године)

4. Трајање радног времена код прерасподеле везано је за календарс-
ку годину, тако да укупно радно време у периоду од шест месеци 
(непрекидно или са прекидима) у току календарске године не може 
бити дуже од пуног радног времена.

У члану 50 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05 
и 61/05) прописано је да пуно радно време износи 40 часова недељно.

Према члану 55 наведеног закона, радна недеља траје пет радних 
дана, распоред радног времена у оквиру радне недеље утврђује послода-
вац, а радни дан, по правилу, траје осам часова.

Mеђутим, сагласно члану 57 Закона, послодавац може да извр-
ши прерасподелу радног времена када то захтева природа делатности, 
организација рада, боље коришћење средстава рада, рационалније ко-
ришћење радног времена и извршење одређеног посла у утврђеним ро-
ковима.

Према наведеном члану, прерасподела радног времена врши се 
тако да укупно радно време запосленог у периоду од шест месеци у току 
календарске године у просеку не буде дуже од пуног радног времена. 
У случају прерасподеле радног времена, радно време не може да траје 
дуже од 60 часова недељно. То значи да недељно радно време може да 
траје дуже од 40 часова а најдуже 60 часова, дакле 20 часова дуже. Рад-
но време у току дана може да траје најдуже 14 часова, јер одмор између 
два радна дана мора да траје најмање 10 часова, у складу са чланом 59 
став 2 Закона о раду. На основу евидентираних часова рада који прелазе 
број часова рада пуног радног времена, запослени остварују по основу 
прерасподеле радног времена слободне дане, одмор у току рада, дневни 
и недељни одмор у складу са Законом.

Полазећи од напред наведеног, мишљења смо да у конкретном 
случају када се ради о пословима ложача, послодавац може да изврши 
прерасподелу радног времена тако да у периоду грејнe сезоне, због по-
већаног ангажовања ложача у том периоду, радно време буде дуже а у 
осталом краће од дневног радног времена. На основу евидентираних ча-
сова рада који прелазе број часова рада пуног радног времена, запосле-
ни (ложач) остварује по основу прерасподеле радног времена слободне 
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дане, одмор у току рада, дневни и недељни одмор у складу са Законом. 
Трајање радног времена код прерасподеле, везано је за календарску го-
дину, тако да укупно радно време у периоду од шест месеци (непрекид-
но или са прекидима) у току календарске године не може бити дуже од 
пуног радног времена.

(Мишљење Министарства рада и социјалне политике 
број: 011–00–1076/2007–02 од 14. фебруара 2008. године)

5. Право на старосну пензију за коју запослени испуњава услове 
може да сe оствари само на његов захтев, а послодавац не може да 
му откаже уговор о раду, јер не испуњава услове из члана 175 став 
1 тачка 2 Закона, када запосленом престаје радни однос по сили 
закона, осим ако се послодавац и запослени друкчије не договоре.

У члану 175 став 1 тачка 2 Закона о раду („Сл.гласник РС“, бр. 
24/05 и 61/05) прописано је да запосленом радни однос престаје кад на-
врши 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања, ако се 
послодавац и запослени друкчије не договоре.

Према томе, послодавац може запосленом да откаже уговор о 
раду (по сили закона) ако је запослени навршио 65 година живота и 
најмање 15 година стажа осигурања.

С обзиром да имате 58,5 година живота и 35 година стажа оси-
гурања то послодавац не може да Вам откаже уговор о раду у смислу 
члана 175 став 1 тачка 2 Закона о раду. Односно, испуњење услова за 
остваривање права на пензију по прописима пензијског и инвалидског 
осигурања није разлог за отказ уговора о раду по сили закона.

То значи да право на старосну пензију за коју испуњавате услове 
можете да остварите само на Ваш захтев, а послодавац не може да вам 
откаже уговор о раду јер не испуњавате услове из члана 175 став 1 тачка 
2 Закона, када запосленом престаје радни однос по сили закона, осим 
ако се послодавац и запослени друкчије не договоре.

(Мишљење Министарства рада и социјалне политике 
број: 011–00–111/2008–02 од 11. марта 2008. године)

6. Запослени који учествује у штрајку, а према Закону има право на 
годишњи одмор и користи годишњи одмор код послодавца, има 
право на регрес у складу са општим актом или уговором о раду.

Према одредбама члана 14 Закона о штрајку („Службени лист 
СРЈ“, бр. 29/96) запослени који учествује у штрајку остварује основна 
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права из радног односа, осим права на зараду, а права из социјалног 
осигурања – у складу са прописима о социјалном осигурању.

Чланом 105 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05 и 
61/05) утврђено је да се под зарадом сматрају сва примања из радног од-
носа, осим накнада трошкова запосленог у вези са радом из члана 118 тач. 
1)–4) и других примања из члана 119 и члана 120 тачка 1) овог закона.

У складу са чланом 118 запослени има право на накнаду трош-
кова у складу са општим актом и уговором о раду, и то: 1) за долазак и 
одлазак са рада, у висини цене превозне карте у јавном саобраћају; 2) 
за време проведено на службеном путу у земљи; 3) за време проведено 
на службеном путу у иностранству, најмање у висини утврђеној посеб-
ним прописима; 4) смештаја и исхране за рад и боравак на терену, ако 
послодавац није запосленом обезбедио смештај и исхрану без накнаде; 
5) за исхрану у току рада и 6) за регрес за коришћење годишњег одмора.

Према томе, послодавац је дужан да запосленом надокнади трош-
кове превоза у јавном саобраћају ради доласка на рад и повратка са рада. 
То значи да накнада трошкова припада запосленом за дане у којима је 
долазио на посао. За дане одсуствовања са рада, запослени нема право 
на накнаду ових трошкова, јер исте није ни имао. Што се тиче накнаде 
трошкова исхране у току рада која се у смислу члана 105 Закона сматрају 
зарадом, запослени нема право на накнаду ових трошкова за дане када 
учествује у штрајку, односно када није радио. На регрес за коришћење 
годишњег одмора запослени има право у складу са општим актом и уго-
вором о раду. Ово право има запослени који у календарској години ко-
ристи годишњи одмор код послодавца. Значи да и запослени који учес-
твује у штрајку, а према Закону има право на годишњи одмор и користи 
годишњи одмор код послодавца, има право на регрес у складу са општим 
актом или уговором о раду. Чињеница да се у конкретном случају регрес 
исплаћује у ратама на дванаест месеци не утиче на само право запосленог 
на накнаду трошкова за регрес за коришћење годишњег одмора.

(Мишљење Министарства рада и социјалне политике 
број: 011–00–00228/2008–02 од 15. маја 2008. године)

7. Послодавац не може да нареди запосленом да ради на пословима 
уколико би такав рад погоршао његово здравствено стање или до-
вео до професионалног обољења или повређивања (члан 81 став 2 
Закона о раду).

Према члану 81 став 2 Закона о раду („Службени гласник РС“, 
бр. 24/05 и 61/05) запослени са здравственим сметњама, утврђеним од 
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стране надлежног здравственог органа у складу са законом, не може 
да обавља послове који би изазвали погоршање његовог здравственог 
стања или последице опасне за његову околину.

Оцену радне способности, у смислу промене радног места због 
постојања опасности од повређивања или нарушавања здравља запос-
леног, врши надлежна медицина рада чија је основна делатност да се 
бави здрављем запосленог, која је квалификована за оцену радне спо-
собности запосленог.

Према томе, запослени је обавезан да обавља послове који су уго-
ворени све док лекарска комисија надлежне медицине рада својим на-
лазом и мишљењем не оцени да те послове запослени није способан да 
обавља, односно да би даље обављање тих послова изазвало погоршање 
његовог здравственог стања или последице опасне за његову околину.

Послодавац је дужан да поступи по налазу и мишљењу медици-
не рада и запосленог распореди на послове који одговарају његовом 
здравственом стању.

Послодавац је дужан да разматра све могућности распоређивања 
запосленог на одговарајући посао, односно посао који одговара њего-
вом здравственом стању, тј. који неће изазвати погоршање здравственог 
стања запосленог или теже последице. Послодавац не може да нареди 
запосленом да ради на пословима уколико би такав рад погоршао њего-
во здравствено стање или довео до професионалног обољења или пов-
ређивања.

(Мишљење Министарства рада и социјалне политике 
број: 011–00–00484/2008–02 од 15. јула 2008. године)

8. Запосленом који се у остављеном року није изјаснио послодавац 
може да откаже уговор о раду, независно од тога што је у том року 
запослени привремено спречен за рад, јер се сматра да је одбио по-
нуду за закључивање анекса уговора.

У складу са члан 171 став 1 тачка 1) Закона о раду („Службени 
гласник РС“, бр. 24/05 и 61/05), послодавац може запосленом да понуди 
измену уговорених услова рада, односно анекс уговора о раду, између 
осталог, и ради премештаја на други одговарајући посао, због потреба 
процеса рада и организације рада.

Чланом 172 Закона о раду предвиђено је да послодавац има оба-
везу да запосленом у писаном облику достави и разлоге за понуду, рок 
у коме запослени треба да се изјасни о понуди и правне последице које 
могу да настану одбијањем понуде.
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Законом о раду утврђено је да запослени има обавезу да се изјас-
ни о понуди за закључивање анекса уговора у року који одреди посло-
давац, с тим што тај рок не може бити краћи од осам дана.

У складу са чланом 172 став 3 Закона о раду сматра се да је запос-
лени одбио понуду за закључивање анекса уговора, ако се не изјасни у 
року који му је послодавац одредио, те је послодавац у могућности да 
запосленом откаже уговор о раду.

Према томе, запослени коме је послодавац у писаном облику до-
ставио понуду за закључивање анекса уговора и упознао га са разлозима 
за измену уговора о раду као и последицама које могу да настану од-
бијањем, обавезан је да се у одређеном року изјасни. Чињеница да је у 
конкретном случају запослени у остављеном року послодавцу доставио 
потврду о привременој спречености за рад нема значаја, односно утврђе-
ни рок се не продужава нити прекида. Значи да запосленом који се у ос-
тављеном року није изјаснио послодавац може да откаже уговор о раду, 
независно од тога што је у том року запослени привремено спречен за 
рад, јер се сматра да је одбио понуду за закључивање анекса уговора.

(Мишљење Министарства рада и социјалне политике 
број: 011–00–544/2008–02 од 23. јула 2008. године)

9. Даном рада сматра се сваки радни дан у коме је одређено лице 
обављало привремене и повремене послове. У дане се не рачунају 
радни дани у којима лице које обавља привремене или повремене 
послове није радило.

Чланом 197 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05 и 
61/05) предвиђено је да послодавац може за обављање послова који су по 
својој природи такви да не трају дуже од 120 радних дана у календарској 
години да закључи уговор о обављању привремених и повремених пос-
лова са: 1) незапосленим лицем; 2) запосленим који ради непуно радно 
време − до пуног радног времена и 3) корисником старосне пензије.

Према томе, привремени и повремени послови су временски ог-
раничени. Законско ограничење обављања ових послова од 120 радних 
дана у календарској години односи се на време обављања сваког конк-
ретног посла. Одређени посао не може трајати дуже од 120 радних дана 
у календарској години. Радно време утврђује се уговором и, по правилу 
се поклапа са радним временом запослених. Даном рада сматра се сваки 
радни дан у коме је одређено лице обављало привремене и повремене 
послове. У дане се не рачунају радни дани у којима лице које обавља 
привремене или повремене послове није радило.
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Према томе, одређени привремени и повремени послови у кален-
дарској години могу да се обављају најдуже 120 радних дана непрекидно 
или са прекидима.

(Мишљење Министарства рада и социјалне политике 
број: 011–00–542/2008–02 од 7. августа 2008. године)

10. Одсуство са рада због привремене спречености за рад запосленог 
на одређено време не утиче на престанак уговора о раду на од-
ређено време.

У складу са чланом 37 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 
24/05 и 61/05), радни однос заснива се на време чије је трајање унапред 
одређено када су у питању: сезонски послови, рад на одређеном про-
јекту, повећање обима посла који траје одређено време и замена одсут-
ног запосленог, за време трајања тих потреба, с тим што тако заснован 
радни однос, непрекидно или с прекидима, не може трајати дуже од 12 
месеци, осим у случају замене одсутног запосленог. Под прекидом рада 
не сматра се прекид краћи од 30 радних дана.

Према томе, у случају када се радни однос на одређено вре-
ме заснива због повећаног обима посла, тако заснован радни однос је 
условљен трајањем повећаног обима посла с тим што тај рад не може 
трајати дуже од 12 месеци. Значи да запосленом који је засновао рад-
ни однос на одређено време због повећаног обима посла до шест месе-
ци, радни однос на одређено време може престати када престане основ 
његовог радног ангажовања, односно, потреба за његовим радом услед 
смањења обима посла. Притом, на престанак радног односа не утиче 
чињеница да је запослени који је засновао радни однос на одређено 
време у том периоду на боловању. Значи да одсуство са рада због при-
времене спречености за рад запосленог на одређено време не утиче на 
престанак уговора о раду на одређено време.

(Мишљење Министарства рада и социјалне политике 
број: 011–00–00605/2008–02 од 22. августа 2008. године)

11. Инспекција рада је надлежна да у конкретном случају утврди да ли 
постоји повреда закона у погледу ангажовања лица на обављању 
привремених и повремених послова преко омладинске задруге и 
у складу са нађеним стањем предузме законом прописане мере.

Чланом 197 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 
24/05 и 61/05) прописано је да послодавац може да закључи уговор о 
обављању привремених и повремених послова са одређеним лицем за 
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обављање послова који су по својој природи такви да не трају дуже од 
120 радних дана у календарској години.

Послодавац може за обављање привремених и повремених посло-
ва да закључи уговор са лицем које је члан омладинске или студентске 
задруге и које није старије од 30 година (члан 198 Закона).

Према томе, привремени и повремени послови су временски ог-
раничени. Законско ограничење обављања ових послова од 120 радних 
дана у календарској години односи се на време обављања сваког конк-
ретног посла. Одређени посао не може трајати дуже од 120 радних дана 
у календарској години.

Ако има потребе да се одређени послови обављају дуже од 120 
радних дана, послодавац мора да установи одређени посао правилни-
ком о организацији и систематизацији послова и заснује радни однос на 
одређено и неодређено време. У сваком конкретном случају када насту-
пи потреба за обављањем одређених послова, одлуку о потребном броју 
запослених доноси директор.

У члану 268 Закона о раду је прописано да инспекција рада врши 
надзор над применом овог закона, других прописа о радним односима, 
општих аката и уговора о раду, којима се уређују права, обавезе и одго-
ворности запослених.

Према томе, инспекција рада је надлежна да у конкретном слу-
чају утврди да ли постоји повреда закона у погледу ангажовања лица на 
обављању привремених и повремених послова преко омладинске задру-
ге и у складу са нађеним стањем предузме законом прописане мере.

(Мишљење Министарства рада и социјалне политике 
број: 011–00–417/2008–02 од 24. јула 2008. године)
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Милица ЋОСОВИЋ-КИТИЋ
секретар Суда части при Привредној комори Београда

ИЗВОД ИЗ ПРАКСЕ СУДА ЧАСТИ ПРИ
ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ БЕОГРАДА

1. Предузетник, давалац услуге не поступа у складу са добрим пос-
ловним обичајима и пословним моралом када претходно не оба-
вести потрошача о могућем незадовољавајућем квалитету услуге 
коју треба да пружи или двосмислено га обавести или прећути на-
ступање могућих недостатка, а за које је сходно правилима струке 
и сазнањима из практичног искуства, могао да зна или знао да ће 
сигурно наступити.

Образложење:

Оптужним предлогом тужиоца Суда части покренут је поступак 
против окривљеног као власника радње за фарбање коже због тога што 
је примио на фарбање сандале и исте није офарбао према правилима 
струке и очекивањима оштећене, а услугу наплатио 2.000,00 динара.

Оштећена незадовољна извршеном услугом, изјавила је реклама-
цију након које је окривљени по други пут офарбао сандале, међутим и 
овога пута сандале су се, као и након првог фарбања, почеле да љуште.

Суд је по спроведеном доказном поступку утврдио да је окривље-
ни прихватио да изврши услугу фарбања и приступио фарбању, пошто 
се претходно лично уверио да су сандале кожне, да могу да се фарбају и 
да ће оштећена добити сандале у жељеној боји, и то оштећеној саопш-
тио приликом уговарања посла.

Како је по завршеном фарбању боја са сандала почела да спада 
и љушти се, окривљени је извршио поновно фарбање уверавајући ош-
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тећену да ће овога пута бити задовољна, с тим што после другог фар-
бања, рекламацију није уважио, бранећи се да овакве појаве нису ретке, 
односно да се догађало да кожа неће да прими боју или теже прима од-
ређену боју.

На основу тако утврђеног чињеничног стања Суд је оценио да 
окривљени није претходно упозорио оштећену на могућност да услуга 
фарбање не успе према очекивању, обзиром на постојећу боју и боју у 
коју треба да се префарбају сандале, а што је касније истицао као кључ-
ни разлог у одбрани; да је тако неквалитетну услугу наплатио у пуном 
износу и да рекламацију није решио, па га је Суд огласио кривим за 
учињену повреду добрих пословних обичаја и пословног морала и из-
рекао одговарајућу меру друштвене дисциплине.

(Одлука Суда части при Привредној комори Београда 
С. бр. 7/08 од 21.02.2008. године)

2. Привредно друштво које обавља делатност припремања, точења и 
служења алкохолних и безалкохолних пића, чини повреду добрих 
пословних обичаја и пословног морала, када корисницима услуга 
служи алкохолна и безалкохолна пића у оргиналним али отворе-
ним боцама.

Образложење:

На основу пријаве туристичког инспектора, покренут је посту-
пак оптужним предлогом тужиоца Суда части због постојања основане 
сумње да је привредно друштво које се бави припремањем, точењем и 
служењем алкохолних и безалкохолних пића учинило повреду добрих 
пословних обичаја из члана 8 Правилника о организацији, саставу и 
раду Суда части при Привредној комори Београда, на тај начин што је 
служило безалкохолна пића оргиналног пуњења у отвореним боцама, а 
што је констатовао туристички инспектор приликом вршења контроле.

Окривљени у својој одбрани није оспоравао наводе у оптужном 
предлогу, већ је навео мере које је у међувремену предузео да се ово не 
би поновило и дао чврста уверавања да се то неће дешавати убудуће, те 
да му се обзиром на признање изрекне блажа мера.

На основу изведених доказа и признања окривљеног, Суд је утвр-
дио да чињенично стање затечено код окривљеног од стране туристич-
ког инспектора, није спорно, па је применом члана 111 Посебних узанси 
у угоститељству („Сл. лист СФРЈ“, бр. 69/83) који гласи да пића свих 
врста (алкохолна и безалкохолна) која се по правилу послужују у за-
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твореним боцама, морају бити оргинално пуњена и да се таква пића 
морају отворити пред корисником, оценио да је окривљени учинио пов-
реду добрих пословних обичаја и пословног морала, огласио га кривим 
и изрекао одговарајућу меру друштвене дисциплине сразмерно тежини 
учињене повреде.

(Одлука Суда части при Привредној комори Београда 
С. бр. 140/07 од 12.11.2007. године)

3. Продавац који приликом продаје робе на меру, одбије да на зах-
тев потрошача прода одређену количину исте робе, размерену на 
више једнаких делова и посебно упаковану, чини повреду добрих 
пословних обичаја и пословног морала.

Образложење:

Тужилац Суда части покренуо је поступак против окривљеног 
због тога што је на захтев оштећеног, одбио да му прода пет пута по 100 
грама интегралних грисина и што је када је дознао да га је оштећени 
пријавио тржишној инспекцији, позвао телефоном, вређао оштећеног 
и претио му.

На основу изведених доказа и делимичног признања окривљеног 
Суд је утврдио да је оштећени затражио од окривљеног да му на пет мес-
та измери по 100 грама интегралних грисина, што је окривљени одбио 
уз коментар да он може да измери укупну количину, а да премеравање 
сам оштећени изврши код куће. Оштећени незадовољан оваквим по-
нашањем окривљеног, напустио је радњу и догађај пријавио тржишној 
инспекцији.

Окривљени је признао да је по сазнању да је оштећени поднео 
пријаву, пронашао телефон оштећеног преко службе 988, позвао га за-
претивши му и вређајући га, због чега је оштећени морао да затражи 
заштиту полиције.

Суд није прихватио наводе у одбрани окривљеног, јер је иста 
оповргнута јасним и убедљивим казивањем оштећеног кога је управо ово 
одбијање продаје тражене количине робе и нељубазно понашање уз не-
примерене коментаре да грисине размери код своје куће, навело да случај 
пријави тржишној инспекцији, а затим и полицији ради заштите.

На основу овако утврђеног чињеничног стања, Суд је оценио да је 
окривљени учинио повреду добрих пословних обичаја и пословног мо-
рала, јер је поступио противно начелу поштовања потрошача и тежњи 
да се задовоље њихове потребе, односно начелу доброг понашања у тр-
говини на мало, при чему је као отежавајућу околност узео нељубазност 
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и дрскост, па га је огласио кривим и изрекао одговарајућу меру друшт-
вене дисциплине.

(Одлука Суда части при Привредној комори Београда 
С. бр. 83/07 од 21.11.2007. године)

4. Продавац не поступа у складу са добрим пословним обичајима и 
пословним моралом када и поред више рекламација изјављених од 
стране потрошача због неуредне испоруке топлотне енергије, не 
отклони квар ни у периоду од две године, а за то време испоставља 
фактуре и наплаћује топлотну енергију коју није испоручио.

Образложење:

Против окривљеног покренут је поступак оптужним предлогом 
тужиоца Суда части због тога што не испоручује топлотну енергију у 
стану оштећеног а исту наплаћује.

Окривљени у својој одбрани је оспоравао наводе у оптужном 
предлогу истичући да се оштећени никада није обратио окривљеном 
ради рекламације у вези са проблемима у испоруци топлотне енергије, 
напомињући да је сам оштећени ангажовао извођача радова грејне инс-
талације, па је истакао приговор пасивне легитимације.

Суд је на основу изведених доказа утврдио, да оштећени није имао 
уредну испоруку топлотне енергије од стране окривљеног у периоду од 
две године, да му је окривљени за то време редовно испостављао фак-
туре, које је оштећени редовно плаћао, као и да проблеми у испоруци 
топлотне енергије нису били проузроковани због грешака приликом 
увођења грејне инсталације у стану оштећеног, јер је комисија окривље-
ног записнички констатовала да су радови изведени у складу са свим 
важећим стандардима, из ког разлога не стоји ни приговор недостатка 
пасивне легитимације на страни окривљеног.

У складу са одредбама Кодекса пословне етике, да је једна од ос-
новних одлика односа привредног субјекта према потрошачу, сарадња 
са потрошачима у погледу рекламација и дужност да их решава на 
лако доступан и ефикасан начин, Суд је закључио да окривљени није 
показао добру вољу да настали проблем реши на обострано задовољс-
тво и то, у недопустиво дугом периоду од две године, а посебно што 
је окривљени за све наведено време редовно испостављао фактуре 
оштећеном и неосновано наплаћивао услугу коју није пружао, па је 
према становишту суда окривљени учинио повреду добрих пословних 



9–12/2008.  Милица Ћосовић Китић (стр. 167–175)

171

обичаја и пословног морала због чега му је изречена одговарајућа мера 
друштвене дисциплине.

(Одлука Суда части при Привредној комори Београда 
С. бр. 99/07 од 10.12.2007. године)

5. Извођач радова који у уговору-закључници о изради надгробног 
споменика не наведе од које врсте материјала ће споменик бити 
израђен, не саопшти и не упише у уговору посебно цену израде и 
цену монтаже споменика, услед чега корисника услуге онемогући 
да са сигурношћу има сазнања о врсти, квалитету и квантитету 
материјала, као и спецификацији радова са ценама, чини повреду 
добрих пословних обичаја и пословног морала.

Образложење:

Тужилац Суда части покренуо је поступак против окривљеног 
који је са оштећеним закључио уговор о изградњи надгробног споме-
ника на гробу његове покојне мајке, на једном београдском гробљу, по 
цени од 256.946,52 динара, а у закључници није навео материјал по вр-
сти, квалитету и количини, цену материјала, спецификацију радова са 
појединачно израженом ценом за израду и монтажу споменика, због 
чега је оштећеног довео у сумњу у погледу квалитета и укупне цене уг-
рађеног споменика.

Окривљени се бранио да је споменик продат у виђеном стању, да 
је у питању уговор по приступу и да је оштећени добио бесплатно гроб-
но место за сахрану мајке, те да је и оно урачунато у укупну цену.

Суд није прихватио одбрану окривљеног, јер је из изведених дока-
за утврдио да образац закључнице коју је окривљени у моменту закљу-
чења посла понудио оштећеном на потпис, није садржао све елементе 
договора, из разлога што окривљени није на прописан начин испунио 
закључницу, оставивши празан простор, на местима намењеним за 
спорне елементе.

На описани начин окривљени је учинио непрецизну и нејасну по-
нуду у односу на цену, врсту, квалитет, количину и друге елементе уг-
рађеног споменика.

На основу тако утврђеног чињеничног стања Суд је оценио да 
је окривљени учинио повреду добрих пословних обичаја и пословног 
морала јер је скривањем битних особина производа односно, пружене 
услуге, довео у сумњу оштећеног у погледу квалитета, количине, врсте 
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материјала, цене радова и монтаже изграђеног споменика, па га је огла-
сио кривим и изрекао одговарајућу меру друштвене дисциплине.

(Одлука Суда части при Привредној комори Београда 
С. бр. 172/07 од 3.12.2007. године)

6. Привредно друштво које се бави градским, аутобуским превозом 
путника на одређеној линији, не поступа у складу са добрим пос-
ловним обичајима и пословним моралом, у ситуацији када возач ау-
тобуса прими путнике у аутобус, па након две станице наложи пут-
ницима да напусте возило, да би примио станаре самачког хотела, 
задржавајући и даље ознаку возила градског превоза на тој линији 
и притом одступи од утврђене трасе за ту линију.

Образложење:

Тужилац Суда части покренуо је поступак против окривљеног 
привредног друштва због тога што је на аутобуској линији 37 у Београ-
ду, одступило од трасе и дужине линије, на тај начин што је возач ау-
тобуса, након поласка у 6,05 часова по реду вожње, на другој станици, 
наложио путницима да напусте возило, да би потом и примио у возило 
око 30 особа из самачког хотела, не скидајући ознаку са аутобуса и во-
зио ове путнике ван редовне трасе.

Окривљено привредно друштво у своју одбрану навело је, не ос-
поравајући чињеничне наводе из оптужног предлога, да је до наведене 
ситуације дошло због више силе, односно да је због квара аутобуса који 
превози раднике из самачког хотела на посао, дошло до преусмеравања 
наведеног аутобуса и да је по обавњеном превозу аутобус враћен на ре-
довну линију, те да путници на редовној линији нису дуго чекали.

Суд је на основу оцене изведених доказа и навода у одбрани ок-
ривљеног коју је ценио али није прихватио као оправдање за насталу 
ситуацију, обзиром да је и међу путницима са редовне линије било оних 
који су требали да стигну на време до посла, стао на становиште да је ок-
ривљени извршеном дискриминацијом, самовољним одређивањем при-
оритета у пружању услуге превоза, повредио не само позитивне прописе 
о регулисању градског превоза, већ учинио и повреду добрих пословних 
обичаја и пословног морала из области промета роба и услуга из члана 8 
Правилника о организацији, саставу и раду Суда части при Привредној 
комори Београда („Сл. лист града Београда“ бр. 16/03), огласио га кривим 
и изрекао одговарајућу меру друштвене дисциплине.

(Одлука Суда части при Привредној комори Београда 
С. бр. 171/07 од 4.02.2008. године)
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7. Продавац обуће који не поступи по оправданој рекламацији пот-
рошача на купљене ципеле, којом потрошач захтева да му се новац 
врати, већ обућу проследи произвођачу као свом добављачу, чија 
стручна комисија оцени да је до оштећења дошло кривицом потро-
шача не наводећи у чему се та кривица састоји, па на основу таквог 
извештаја продавац одбије да врати новац потрошачу, чини пов-
реду добрих пословних обичаја и пословног морала.

Образложење:

На основу пријаве тржишне инспекције тужилац Суда части пок-
ренуо је поступак против окривљеног који је одбио рекламацију ош-
тећеног изјављену на ципеле које је купио у његовој радњи, са којих је 
после неколико дана ношења отпао украсни камен а затим се откинуо 
каиш.

Оштећена је одмах рекламирала и тржила повраћај новца, што је 
окривљени одбио изговарајући се на рекламациони поступак, који није 
био завршен ни до контроле тржишног инспектора.

Окривљени се у поступку бранио да је након изјављене рекла-
мације, стручна комисија произвођача који је његов добављач, одбила 
рекламацију јер је утврдила да до оштећења ципела није дошло греш-
ком произвођача већ услед неправилног коришћења од стране оштеће-
не, супротно упутству за употребу, након чега је оштећеној понуђена 
замена или поправка што је она одбила инсистирајући да јој се врати 
новац.

Након спроведеног доказног поступка Суд је утврдио као неспор-
но да је са купљених ципела, након неколико дана ношења, дошло до 
отпадања појединих делова ципела, да се не ради о роби за коју се издаје 
гарантни лист и упутство за употребу и да је рекламација за повраћај 
новца у висини цене ципела, одбијена.

Окривљени је поред наведеног прекорачио и рок од 8 дана за одлу-
чивање и обавештавање потрошача о одлуци на изјављену рекламацију, 
сходно члану 56 Кодекса пословне етике („Сл. гласник РС“, бр. 1/06).

Суд је ценио наводе у одбрани окривљеног да је стручна комисија 
његовог добављача (произвођача ципела) решавала по рекламацији ош-
тећене и одбила је као неоправдану, али исту није прихватио из разло-
га што није утврђено у чему се састоји кривица оштећене за оштећења 
на ципелама, посебно ако је од дана куповине ципела до изјављивања 
рекламације протекло само двадесетак дана и ако је оштећена ципеле 
носила у сезони за коју је намењена, а како је у питању роба без гаран-
ције ту нема основа одбрана да обућа није ношена сходно упутству, јер 
упутство за употреби не прати ову робу.
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На основу тако утврђеног чињеничног стања Суд је оценио да 
је окривљени учинио повреду добрих пословних обичаја и пословног 
морала јер је одбио без основа и у року да поступи по рекламацији и 
оштећеној врати новац, па га је огласио кривим и изрекао одговарајућу 
меру друштвене дисциплине.

(Одлука Суда части при Привредној комори Београда 
С. бр. 129/07 од 15.10.2007. године)

8. Акционарско друштво које у свом малопродајном објекту, стави у 
подају артикал укључен у наградну игру, иако је наградана игра 
завршена и при том не истакне обавештење о трајању и условима 
наградне игре, па потрошачи стекну погрешан утисак да наградне 
игра још траје, чини повреду добрих послових обичаја и пословног 
морала.

Образложење:

Против окривљеног покренуо је поступак тужилац Суда части 
због тога што је у моменту контроле од стране тржишног инспектора, у 
малопродајном објекту окривљеног, затечено пиво од 1 литра, са чепом 
на коме је истакнуто „окрени-освоји“ иако је наградна игра завршена, 
а да није било истакнуто обавештење о трајању и условима наградне 
игре.

У поступку пред Судом части окривљени се бранио да он као 
продавац није дужан да повуче из продаје робу обухваћену наградном 
игром, осим ако је истекао рок употребе и признао да није истакао оба-
вештење о томе да је наградна игра завршена, али да су потрошачи мог-
ли да се информишу са правилима и трајањем наградне игре, из јавних 
медија и на Интернет страници произвођача.

По спроведеном доказном поступку, Суд је на основу утврђеног 
чињеничног стања да окривљени није ништа предузео да потрошачима 
да истиниту и одређену информацију у вези огласне поруке произвођача 
„окрени-освоји“ и на тај начин створио погрешан утисак код потроша-
ча да наградна игра још траје, ценећи при том одбрану окривљеног као 
неосновану, односно да околности истакнуте у одбрани, не искључују 
постојање повреде добрих пословних обичаја и пословног морала, огла-
сио га је кривим и изрекао одговарајућу меру друштвене дисциплине.

(Одлука Суда части при Привредној комори Београда 
С. бр. 180/07/07 од 11.02.2008. године)
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ПОРУКЕ

СЕДАМНАЕСТИ СУСРЕТ ПРАВНИКА У
ПРИВРЕДИ СРБИЈЕ

(Врњачка Бања, 14–16. мај 2008. године)

Седамнаести Сусрет правника у привреди Србије одржан у Врњач-
кој Бањи од 14. до 16. маја 2008. године, са темом „КОРПОРАТИВНО 
УПРАВЉАЊЕ“, у присуству око 700 учесника (правника из привреде, 
правосуђа, управе и других организација), уз учешће око 90 референата 
из земље и из Немачке, Словеније и Републике Српске усваја следеће

П О Р У К Е

1. Корпоративно управљање нова је парадигма почетка двадесет 
првог века, као што је то била приватизација крајем двадесетог 
века. Отуда добро уређење свих релевантних питања везаних за 
корпоративно управљање, као и добра примена таквог уређења, 
претпоставка је стабилне и ефикасне економије. Првенствени ин-
терес власника (акционара) за добро корпоративно управљање у 
условима одвојености својине и управе, није и искључиви интерес, 
те је у уређењу овог феномена и његовом функционисању потреб-
но водити рачуна и о другим конститутивним корпоративним ин-
тересима: интерес управе, интерес запослених, интерес акциона-
ра, интерес поверилаца, интерес државе и интерес саме компаније 
као sui generis интерес, а не синтеза других појединачних интереса. 
Правници у привреди Републике Србије су јединственог уверења 
да добро корпоративно управљање претпоставља: 1) економичну 
државну регулативу, 2) флексибилну државну регулативу, 3) раз-
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вијен систем алтернативне регулације (модел-закони, подзаконски 
акти, регулатива регулаторних тела), 4) добру корпоративну праксу, 
5) стабилну, ефикасну и предвидљиву праксу судова, 6) бржу реак-
цију права на развој технике и 7) бржу реакцију права на промене 
у окружењу. Само је ово пут ка решавању познатих тзв. агенцијс-
ких проблема корпоративног управљања у ужем смислу (управљање 
корпорацијама): сукоб интереса акционара и управе, сукоб интереса 
већинских и мањинских акционара и сукоб разноврсних носилаца 
интереса (ризика) у једној корпорацији (компанији).

2. Правници у привреди Републике Србије су уверења да је важно пра-
вило доброг корпоративног управљања поштовање правила зашти-
те конкуренције, која се ни у ком случају не повређују државном по-
моћи малим и средњим предузећима, коју треба подстицати. У том 
смислу указују на недозвољиве недостатке важећег Закона о зашти-
ти конкуренције, као и Закона о општем управном поступку. Прав-
на сигурност и владавина права ипак захтева да се право поштује 
у деловању свих институција, како би оно сачувало свој ауторитет, 
ез обзира на уверење да је потребна озбиљна ревизија регулативе 
заштите конкуренције. Како би се унапредила својеврсна корпора-
тивна култура заштите конкуренције и доброг корпоративног уп-
рављања очекује се да на овом плану, свако у свом домену, да одго-
варајући допринос: Комисија за заштиту конкуренције; привредне 
коморе и њихова гранска удружења, која не смеју служити као ста-
тусни оквир за картелне споразуме; медији својим одговорним и 
професионалним написима, који претпостављају одговарајућу стру-
ковну упућеност, како не би били у служби политике или наручиоца; 
судови, својом ефикасношћу и заштитом права и правне сигурнос-
ти, како у својој форми тако и у својој суштини, посебно на плану 
недозвољиве ретроактивне примене закона на привредне субјекте. 
На овом плану потребно је учинити озбиљне напоре у едукацији су-
дија, пословне јавности и посебно специјализацији младих за рад на 
овим пословима. У том смислу незаобилазна је и улога струковних 
удружења и њихове мисије, чији се интегритет не сме нарушавати 
негирањем потребе за јавним расправама на ову и друге струковне 
теме, без чега би она изгубила смисао постојања. Коначно, указује се 
да надлежност за решавање спорова из права конкуренције ни у ком 
случају не може бити домен Вишег трговинског суда, већ управних 
судова или перспективно и посебних судова, као што је то већ прак-
са неких земаља.

3. Правници у привреди су уверења да у нашој земљи још увек нису 
обезбеђене све претпоставке политичке стабилности за правну си-
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гурност, као и да је углавном обезбеђена само прва правна претпос-
тавка: довољан квантитет права. Ипак, ово се не може констатова-
ти за друге две опште претпоставке правне сигурности: објективан 
квалитет права и објективну примену права. Објективан квали-
тет права није могуће обезбедити без транспарентнијег поступка 
доношења нових закона, уз веће укључивање стручних и научних 
институција, независних експерата, активнију улогу привредних 
комора у поступку доношења закона који се тичу привреде, као и 
уз постепено развијање институције ауторства предлога нацрта 
закона, која би појачала одговорност, професионализам и квалитет 
закона. Објективну примену права могуће је обезбедити само уз ди-
зање прага одговорности праву и јачање професионализма судства 
и управе, уз неговање механизама за обезбеђење истинске независ-
ности судства од политичке власти, али и од економске власти, као и 
неговање култа права и својеврсне културе судске независности, као 
подкултуре правне културе. Обезбеђење системских претпоставки 
за ово укључује свакако и завршетак реформе правосуђа, оснивање 
недостајућих судова, растерећење судова, развој алтернативних на-
чина решавања спорова (арбитраже, медијације, мирења, избраних 
судова и слично).

4. Правници у привреди истичу да добро корпоративно управљање 
налаже унапређење заштите уговора (поред заштите својине) као 
основног правног инструмента промета права, како у случају кад 
су уговорне стране јавноправни субјекти, тако и у случају кад су 
то приватноправни субјекти. Потреба унапређења заштите уговора 
(као и својине) актуелизује се посебно у условима промене каракте-
ра права које уређује пословне односе, које све више излази из за-
конске сфере и улази у сферу аутономне регулативе („меко право“), 
што подстиче тржишне односе и предузетништво, а у условима не-
довољне заштите уговора и својине отвара простор за бројне зло-
употребе и неповерење озбиљних инвеститора.

5. Правници у привреди наглашавају потребу већег изучавања и поз-
навања и међународних прописа, међу којима за пословне односе 
има посебан значај Бечка конвенција о уговорима о међународној 
продаји робе, коју наши струковни и пословни људи недовољно 
познају, посебно са становишта наших објективних потреба, а судо-
ви и арбитраже недовољно примењују. Уз то, посебно се истиче пот-
реба објективне примене и познавања и домаћих прописа и прописа 
ЕУ о унификацији међународног приватног права, као и процесних 
прописа и прекограничних спајања друштава капитала. Констато-
вано је да у примени ових прописа постоје још увек бројна отво-
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рена питања, како у теорији, тако и у пословној и судској пракси. 
У сваком случају, унапређење прописа у овим и другим областима 
међународне пословне сарадње стална је потреба, како исти не би 
били антиинвеститорски, каткад и сумњиве уставне валидности и 
како би били увек у функцији заштите општег интереса и тиме и 
појединачног интереса који се поклапа са тим општим.

6. Правници у привреди оцењују добром праксом доношење нових 
стандарда (кодекса), попут Кодекса пословне етике и Кодекса кор-
поративног управљања Привредне коморе Србије и захтевају ја-
чање тог процеса, будући да аутономна регулатива више одговара 
потребама привреде за флексибилношћу од посебних закона који се 
често доносе за регулисање појединих правних института без по-
себне потребе. У том контексту чини се ипак да је сазрело време за 
регулисање у новом Грађанском законику који се припрема, а не у 
низу посебних закона, неких довољно афирмисаних уговора, попут 
лизинга, франшизинга, факторинга.

7. При доношењу нових прописа мора се више водити рачуна о до-
маћој правној традицији и континенталној школи права, без обзира 
на потребе хармонизације нашег права са правом ЕУ, које и само 
настоји да се одбрани од непотребног трансплантирања англосак-
сонског права у континентално право. У овом погледу оцењује се 
значајним улазак у поступак доношења Грађанског законика Србије, 
који би требало да створи правни споменик трајније вредности, 
који диже ниво правне свести и правне културе и врши утицај на 
окружење, чиме се показује и одлучност државе да се престане са 
поступком доношења прописа за једнократну употребу, који не ос-
тављају трага у српској правној мисли и доприносе правном хаосу и 
нереду.

8. Правници у привреди се залажу за јачање свих форми правне еду-
кације ради дизања општег нивоа правне културе, као својеврсне 
субкултуре, чије обележје мора бити култура примене права, а не 
својеврсна „култура“ изигравања закона или тражења пута за не-
примену закона. У том контексту, наглашава се и посебна потреба 
развоја едукације из области корпоративног управљања, стечајног 
права, права хартија од вредности, права конкуренције, берзанског 
права, права пословне етике, компанијског права, права ревизије и 
рачуноводственог права.

9. Правници у привреди указују на потребу бржег заокружења процеса 
приватизације уз комплетирање недостајуће регулативе и институ-
ција, као и уз давање више простора креацији стратешких партнер-
става у односу на досадашњу праксу. Указује се да у области при-
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ватизације и даље постоје бројна отворена правна питања (раскид 
уговора о приватизацији, одговорност купца за проузроковану ште-
ту након раскида уговора, средства обезбеђења одговорности купца 
по овом основу, приватизација и сукцесиони споразуми и слично), 
која су у доброј мери последица некомплетне регулативе, нејасно 
дефинисане правне природе уговора о продаји капитала и имовине 
(управноправни или грађанскоправни уговори), прешироке интер-
венције Владе подзаконском регулативом и честој супротности те 
регулативе са законском (посебном у сфери приватизације или уоп-
ште у уговорној сфери).

10. Правници у привреди и овог пута истичу нетолерантне недостатке 
Закона о стечајном поступку, који се не могу попунити тумачењем 
права и ставовима судова. Наглашава се да је, између осталог, посеб-
но важно да се боље уреде следећа питања: разграничење надлежнос-
ти стечајних органа и у том контексту посебно позиција скупшти-
не поверилаца, могућност поништаја незаконите одлуке скупштине 
поверилаца и одбора поверилаца, реорганизација у предстечајном 
поступку, измене и допуне стечајног плана, природа стечајног плана 
(уговорна или не), стављање назнаке у пословном имену стечајног 
дужника „у стечају-банкротству“ или „у стечају-реорганизацији“ и 
слично.

11. Правници у привреди се залажу за прихватање европског социјал-
ног модела као дела европске културе рада, који полази од концепта 
државе социјалне правде, као и концепта друштвене одговорности 
предузећа (компанија).

12. Правници у привреди указују на бројне недостатке и противречнос-
ти Закона о раду, кад се ради нарочито о индивидуалним људским 
правима, која захтевају највиши степен законске и судске заштите, 
за шта су у таквим околностима недовољни изгледи, те је потреб-
но њихово уклањање, како би се обезбедила и индивидуална прав-
на сигурност и заштита сигурности капитала од неизвесности које 
радни спорови носе са собом. Доношење посебног Закона о штрајку 
и Закона о савету запослених показује се ургентном потребом.

13. Правници у привреди указују да развој науке и технологије омо-
гућује лакше и брже искоришћавање права интелектуалне својине 
и злоупотребу тих права, што угрожава права стваралаца и тиме 
друштвене заједнице, чиме се намеће потреба јачања практичне 
заштите права интелектуалне својине, без чега није могуће очеки-
вати пријем у ЕУ и Светску трговинску организацију. Предлаже се, 
отуда, формирање посебног националног Савета за заштиту права 
интелектуалне својине, састављеног од познатих професионалних 
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стваралаца из свих области интелектуалног стваралаштва, који би 
имао саветодавну улогу у зашити ових права, као и улогу предлага-
ча унапређења регулативе и праксе заштите ових права. У основи, 
правници у привреди констатују да наши прописи из сфере инте-
лектуалне својине не заостају за компаративним стандардима и на 
задовољавајући начин уређују заштиту инвеститора у овој области, 
али је потребно унапређење праксе њихове примене, како би се ште-
те због неовлашћеног коришћења интелектуалних добара свеле на 
разумну меру, с обзиром на то да се ова појава нигде у свету није у 
потпуности искоренила.

14. Правници у привреди се залажу за даље унапређење система пореза 
у циљу подстицања запошљавања и инвестирања (реформисање по-
реза на зараде и повезаних доприноса, увођење синтетичког пореза 
на доходак грађана, преиспитивање система уређења пореза на ка-
питални добитак у трговини хартијама од вредности, доследност и 
стабилност пореских ослобађања и подстицаја и слично). Потребно 
је и озбиљно реформисање пореске администрације и већа транс-
парентност пореског законодавства и поједностављивање админис-
трирања порезима, како би се, између осталог, унапредила ефикас-
ност, смањила евазија пореза и корупција.

15. Правници у привреди указују да и нова посебна статусна регулатива 
финансијских организација својим неадекватним уређењем односа 
са општом регулативом акционарских друштава значајно и недоз-
вољиво угрожава њихову правну сигурност, као и сигурност њихо-
вих акционара и корисника њихових услуга. У вези с овим посебно 
је указано на некритички развој праксе мешања поверилаца у ауто-
номију корпоративног управљања привредних субјеката путем тзв. 
рестриктивних кредитних клаузула, те је потребно да такви послов-
ни уговори буду што транспарентнији, да акционари буду о њима 
упознати пре закључења и да на њих дају неку форму сагласности. 
Такође, код ових институција посебно, а у одређеној мери и уопш-
те, запажена је појава недовољне заштите мањинских акционара, 
правних или физичких лица, посебно непрофесионалаца, што води 
лошој пракси корпоративног управљања, чија потребна аутономија 
води класичним злоупотребама права већине, при чему не треба не 
истаћи и присутне појаве злоупотребе права мањине. И једна и дру-
га злоупотреба руше потребне стандарде корпоративног управљања 
и на њиховом откривању и спречавању свако треба да преузме свој 
део професионалне одговорности, како уместо струке на овој сцени, 
што је чест случај, не би били политичари, самозванци или људи 
из разних „структура“ са насушном потребом етикетирања са поли-
тичким мотивацијама или личним фрустрацијама, политичке пот-
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ребе или било шта друго што није у служби права и заштите инвес-
титора.

16. Правници у привреди упозоравају да наши прописи из сфере зашти-
те потрошача не задовољавају наглашену потребу за делотворном 
правном заштитом у овој области. Потрошачко законодавство би 
требало унапредити имајући у виду достигнути степен развоја за-
штите потрошача у упоредном праву и пракси. Унапређењу заштите 
потрошача свакако би допринело уграђивање минимума стандарда 
такве заштите у нови Грађански законик Србије, полазећи од којих 
би био донет нови Закон о заштити потрошача. У том контексту 
указује се и на потребу посебног регулисања и уговора о потрошњи, 
како би се унапредила заштита крајњег купца (правног или физич-
ког лица за своје потребе) у односу на трговца (продавца), посебно 
и увођењем обавезе обавештавања таквог купца од стране трговца 
са одговарајућом имовинском одговорношћу.

17. Правници у привреди позивају све посленике своје професије да у 
свом професионалном раду и јавном иступању не нарушавају диг-
нитет правничког образовања и правничке струке, као и професи-
онални и лични интегритет, те да за расправе о струковним тема-
ма користе струковне а не политичке или медијске трибине, чиме и 
сами доприносе урушавању начела правне државе и владавине пра-
ва, чијој светости не смеју претпоставити било који други интерес.

ПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА

проф. др Мирко Васиљевић



182

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, отворени наводници, гласило у 
коме је пропис објављен, затворени наводници, број гласила и годи-
на 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 
гласник 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 странице.

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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