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ЧЛАНЦИ

Др Младен Драшкић
професор Е кономског факултета
у Београду у пензији

Ш К 336.747
(изворни научни рад)

Конвенција УН о међународним трасираним и
међународним сопственим меницама
Резиме
Да би се превазишла подељеност света у погледу регулисања менице на тзв.
„женевско“ и англосаксонско менично право и тшме олакшао међународни
промет меница, донетш је, на иницијативу Комиеије УН за међународно
трговачко право (1ЈМСГТИАп-а= 1988. г. у Њујорку Конвенција УН о међународним трасираним и међународним сопственим меницама). У чланку су изложена
решења ове Конвенције и упоређивана са реисењима женевскоГ, анГлосаксонскоГ
и нашеГ меничноГ права. Обрађени су следећи менично правни пословш
издавање трасиране менице (фиксни и опциони битни елементи), индосирање,
акцептирање, Гарантшвање и авал, битно преиначење менице, заст1упање,
презентација менице, нехонорисање неакцептшрањем или неплаћањем, реГрес,
протест, нотшфикација и плаћање. Посебни одељци су посвећени Губитку менице и застарелостш.
Кључнеречи: Конвенција УН, женевско право, анГлосаксонско право, наше
право, издавање менице, индосирање, акцептирање, Гарантовање.
Менично право има своје унификоване међународне изворе. То су
међународне конвенције које су донете на међународним конференцијама у
Женеви 1930. године и Конвенција УН о међународним трасираним и међународним сопсгвеним меницама донете у Њујорку 1988. године.

На иницијативу Друштва народа сазване су у Женеви две међународне конференције; једна - 1930. - бавила се трасираном и сонственом меницом, а друга 1931. г. - бавила се чеком.
Прва конференција довела је до закључења три конвенције које су потписане 7. јуна 1930. године. Прва од ових конвенција. названа „Конвенција коЈа
доноси униформни закон о трасираним и сопственим меницама“ садржи 11
чланова у којима се прецизирају обавезе држава уговорница у погледу увођења
Једнообразног закона о трасираној и сопственој меници на својим територијама.
Ова Конвенција садржи и два анекса. Први анекс представља сам Једнообразни
закон од 78 чланова, а други садржи 23 члана резерви који дозвољаваЈу свакој
држави да одржи на снази по извесним питањима своје национално законодавство, дерогирањем одредби Једнообразног закона. Државе, које су ратификовале ову Конвенцију, могу одустати, ако се користе правом резерви, од
одредаба Једнообразног закона само у тачкама које су предвиђене у другом
анексу Конвенције и у оквиру тих резерви.
Друга конвенција је названа „Конвенција намењена да регулише извесне
сукобе закона у материји трасиране и сопствене меннце”. Она доноси колизиона
правила којима се одређује надлежно нандонално право за регулисање оних
односа који ннсу могли бити регулисани на једнообразни начин. Доношење ове
Конвенције је било неопходно због могућности која је дата државама да учине
резерве у погледу примене извесних правила Једнообразног закона, као и због
тога што Једнообразнн закон не обухвата у потпуноси материју меничног права.
Трећа конвенција односи се на таксирање трасиране и сопствене меннце.
Она просто обавезује државе уговорнице да не санкционишу ништавошћу ове
хартије због тога што нису биле таксиране или што нису довољно такспране.
Мада женевске конвенције представљају значајно постигнуће у правцу
унификације меничног права, потпуна унификација ипак није постигнута. С
једне стране, конвенције су претежно ратификовале државе европског континента (18 земаља). Ван Европе су конвенције ратификовали само Бразнл и
Јапан, док су англосаксонске земље и остале земље сопипоп ћш-а остале по
страни. Додуше има земаља (као нпр. Етиопија и Либан), коЈе су увеле Једнообразни закон у своје нацнонално законодавство а да нису приступиле конвенцијама. С друге стране, унификација није потпуна и због тога што су државе могле
да учине резерве, тј. да не прихвате поједине одредбе Једнообразног закона. И
оне су се тим правом и користиле. Само су две државе прихватиле конвенције без
резерви. Све остале државе су учиниле низ резерви, тако да чак између држава,
које су прихватиле Једнообразни закон, постоје доста широке раздике. И, најзад,
женевска унификација није обухватила материју меничног права у потнуности,
већ је одређена материја препуштена државама уговорницама да је саме уређују
својим прописима.
Закони о меници земал.а сопипоп 1а\у-а групишу се око два закона-модела,
који су врло блиски један другом: енглеског ШНз о! Ехсћапус Ас(-а од 1882. г. и

америчког Ме§оПађ1е 1п81гитеп(8 Ас1-а од 1896.Г., који је данас ревидиран и
укључен у Једнообразни трговачки законик С А Д (1ЈСС). Страх да униште униформност која је у свету соннпоп 1а\у-а потигн^та захваљујући овим законима
био је један од разлога који су одвратили Велику Британију и САД да учествују у
изради једнообразног закона у Женеви.
Да би преовладала ову подељеност света у погледу регулисања менице,
Комисија УН за међународно грговачко нраво ((ЈНСГГКАБ) одлучила је 1971.
године да прнпреми конвенцију са једнообразним правилима за посебну
трговачку хартију од вредности. која би се користила само у међународним
плаћањима. После седамнаест година рада децембра 1988. године усвојена је
Конвенција УН о међународним трасираним и међународним сопсгвеним меницама. Ова Конвенција прииремљена је на основу женевских конвенција и
англосаксонског меничног права.
У
даљем тексту ће конвенције донете у Женеви бити цитиране као
„женевске конвенције" или као ..женевско право“, а Конвенција УН о међународним трасираним меницама просто као „КонвенцијаА У обради Конвенције
задржаћу се само на одредбама о трасираним меницама.
У нашој земљк донет је 1946. г. Закон о меницио који је израђен на основу
женевскнх конвенција, које је наша земља ратификовала пре Другог светског
рата. Конвенцију У Н није до сада ратификовао довољан број земаља, па она још
није ступила на снагу. Наша земља није такође ратификовала ову Конвенцију.

Област примене конвеиције
Женевска Конвенцнја која доно® Једнообразни закон о трасираним и сопственим меницама предсгзн.ља гипичан прнмер унификације по тзв. методу једнообразних закона. Државе које ратификују ову Конвеицију обавезују се да ће на
својој територији донети закон који ће бити по свом тексту сагласан са међународном конвенцијом. Једнообразни закон усвојен женевском конвенцијом представља, према томе. текст будућег националног закона на чије доношење се
државе обавезују. Једнообразни закон замењује досадашње национално законодавство у области коју третира. Правила женевског Једнообразног закона
примењују се на тај начин и у унутрашњем и у међународном правном саобраћају.
Наиротив, Конвенција УН је донета по принципу дуалитета. Она регулише
менично нравне односе само ако имају међународни карактер, а национални
закони, који остају и даље различити, регулишу односе домаћег карактера.
Према чл. I. и.сг. 1 Конвенције, она се примењује на међународну трасирану меницу која садржи наслов „Међународна трасирана меница (ШСГГКАБ-ова Кон1.

Службени лист ФНРЈ“, бр. 104/1946 са изменама и допунама у „Службеном листу СФРЈ“,
\ 16/1965 и 54/70.

венција)“ и која и у свом тексту садржи речи „Међународна трасирана меница
(1ЖС1ТКАП-ова Конвенција)“. Према томе, примена Конвенције је ствар
учесника у меничном послу, у првом реду трасанта. Уношење ових речи у наслов
и тексг меница је 8те циа поп за примену Конвенције, али није довољно да би се
меница сматрала међународном. Да би меница била међународна и подложна
примени Конвенције, она мора да садржи назначење најмање два од следећих
места и да показује да се било која два тако наведена места налазе у различитим
државама: место где је трасирана меница вучена, место назначено поред имена
трасанта, место назначено поред имена трасата, место назначено поред имена
ремитента, место плаћања. Тиме Конвенција одређује елементе иностраности по
којима се утврђује међународни карактер менице. Трасант може унети у меницу
било која два од наведених елемената, под условом да се налазе у различитим
земљама. Избор трасанта ограничен је утолико што, да би се Конвенција применила, место где је трасирана меница вучена или место плаћања мора бити у некој
држави уговорници. Ови елементи морају бити наведени и у непотпуној бланко
меници.

Издавање менице
Једна од особина које карактеришу меницу јесте формализам. Издавање
менице, као. и остале меничне радње, да би произвеле менично правно дејство,
морају бити извршене у унапред прописаној форми и садржавати све пропнсане
елементе. Меница може бити издата само у писменој форми са својеручним потписима учесника. Једино изјаве и потписи на самој меници представљају њену
садржину. Споразум њених учесника ван ње нема никакво менично-правно
дејство.
Формализам као особина менице изражава се и у томе да она мора
садржавати одређене битне елементе. Конвенција дели те елементе на фиксне и
опционе.
Фиксни битни елементи су:
1. назначење да је међународна трасирана меница (ГЈТЈСГГКАћ-ова Конвенција) у наслову и у тексту (менична клаузула),
2. безусловни налог да се плати одређени износ новца,
3. назначење ремитента (лица коме треба да се плати),
4. назначење трасата (лица које треба да плати),
5. доспелост,
6. датум издања,
7. потпис трасанта.
Опциони битни елементи су:
8. место где је трасирана меница вучена,
место назначено поред имена трасанта,
* место назначено поред имена трасата,

место назначено поред имена ремитента,
место плаћања.
Опција трасанта се састоји, као што је већ речено, у томе што он може да
одреди најмање два од наведених места и да та места, ако се жели примена Конвенције, морају да се налази у различитим земљама. Да би се Конвенција применила потребно је још да се место где је трасирана меница вучена или место
плаћања мора да буде у некој држави уговорници. Одатле следи да једно од ова
два места мора такође бити назначено као услов за примену Конвенције.
Конвенција предвиђа, за разлику од женевског и нашег права, само један
претпостављени битан елеменат - доспелост, о коме ће касније бити речи.
Менична клаузула
Менична клаузула („међународна трасирана меница (11НС1ТКАћ-ова Конвенција“) мора бити,као што је већ речено, назначена на два места: и у наслову и
у слогу менице. Сопипоп 1а\у не захтева назначење да је исправа меница.
Безуслованналог да се исплати одређени износ иовца
Није дозвољено везивање менице за односе ван ње, а нарочито за односе из
основног посла (известан изузетак представља у том погледу америчко право).
Није дозвољено ни везивање плаћања за одређени фонд или рачун.
Меница гласи на новац (у америчком праву меница може, по опцији имаоца,
обавезивати и на чинидбу). Упут за плаћање у роби или хартијама од вредности
чинио би меницу ништавом. Под новцем се подразумевају и обрачунске монетарне јединице, као што су специјална права вучења и еки.
Менични износ се сматра одређеним и кад се у меници наводи да он треба да
се плати са каматом, на рате са сукцесивним датумима, на рате са сукцесивним
датумима и са одредбом у меници да у случају неплаћања било које рате,
неплаћени остатак постаје доспео. Менични износ се сматра одређеним и кад је у
меници одређено да има да се плати по курсу назначеном у меници или курсу
који се има утврдити према одредбама у меници или у валути која није валута у
којој је износ изражен у меници.
У погледу садржине овог битног елемента у Конвенцији се предвиђају још
следећи детаљи:
- Ако је менична свота уписана истовремено словима и бројевима, важи у
случају разлике износ написан словима. Ако у меници има више износа, платив је
мањи.
- Ако је назначена валута која има исти назив у више земаља, а није идентификована, сматра се да је то валута земље плаћања.
За разлику од Женевске Конвенције и нашег Закона, који допуштају клаузуле о камати само код меница плативих по виђењу или на одређено време по
виђењу, Конвенција допушта увек клаузулу о камати при свим меницама (по
угледу на со тто п 1а\у). Ако није назначен почетак тока камате, она почиње да

тече од датума менице. У клаузули о камати мора бити назначена стопа по којој
се камата плаћа, јер се иначе сматра да ова клаузула није написана. Стопа камате
може бити фиксна или варијабилна.
Варијабилна стоиа мора варирати у односу на једну или више референтних
стопа у складу са одредбама менице и свака таква референтна стопа мора бити
објављена или на други начин расположива јавносги и не сме бити непосредно
или посредно подложна једностраном утврђивању од стране лица које је именовано у меници у време кад је меница вучена. осим ако је лице именовано у
одредби о референтној стопи. Варирање варијабилне стопе може бити
ограничено одређивањем највише или најниже стопе или на други начин. Ако
бројчана вредност варијабилне стопе не може да се утврди из било ког разлога,
важиће стопа која би била наплатива у судском поступку у јурисдикцији где је
меница платива.
Име ремитента
Ремитент је лице у чију корист трасант налаже плаћање. ПоЈам „ремитент“
треба разликовати од појма „ималац" и појма „заштићени ималац". „Ималац" је
лице које поседује меницу. Ималац менице је било ремитент док има меницу у
поседу или лице у поседу менице која је на њега индосирана и на којој се
појављује непрекинути низ индосамената. чак и ако су неки од њих фалсификовани или дати без овлашћења. Ималац менице је и лице које ју Је стекло под
околносгима које би давале основ за побијање права на меницу илн на приговор
против обавезе из менице (због неспособности, преваре, заблуде, принуде).
Заштићени ималац је ималац менице која је попуњена или која ј'е била непотпуна
(бланко) меница и била попуњена сагласно овлашћењу, под условом да када је
посгао ималац:
а) није знао за приговоре прогив одговорности (био савестан),
б) није знао за пуноважно право на меницу било ког лица,
ц) није знао за чињеницу да је меница нехонорисана неакцептирањем или
неплаћањем,
д) рок за презентацију није протекао,
е) ннје меницу стекао преваром или крађом или учествовањем у превари или
крађи која се тиче менице.
Разлика између имаоца и заштићеног имаоца је пре свега у обиму приговора
које потписник менице може ставити (нпр. у погледу приговора заснованих на
основном послу). Права на меницу заштићеног имаоца нису подложна било
каквом праву на меницу било ког лица, изузев пуноважног права које произлази
из основног посла између њега и лица које исгиче право. Претпоставља се да је
сваки ималац заштићени ималац док се супротно не докаже. Заштићени ималац
преносом менице даје сваком следећем нмаоцу права која је имао заштићени
ималац (са неким изузецима). Заштићени ималац не може се поистоветити са
савесним, а ималац са несавесним имаоцем менице по женевском праву.

Менида не може, по Конвенцији, гласити на доносиоца (за расзлику од соттоп 1а\у-а), већ само на име или по наредби. Меница ностаје, разуме се, хартија на
доносиоца кад је последњи индосамент бланко.
Меница важн и кад је име ремитента име непостојећег лица. Меница може
бити платива двојици или више ремитената. Кад је означено да се плаћа алтернативно, онда је платива било ком од ремитената. а било који од њих који је у
поседу менице може да врши права имаоца менице. У сваком другом случају
меница је платива свим ремитентима и права имаоца могу вршити сви заједно.
Име трасата
Трасат је лице на које је трасирана меница вучена а које је није акцептирало.
Меница је пуноважна и онда кад је као трасат наведено посгојеће физичко или
правно лице (фингирани трасат). По женевском праву трасат мора бити именован, а по сошшоп 1а\у он не мора бити идентификован. Конвенција не предвиђа
вучење менице на више трасата ни кумулативно ни алтернативно, док сошшоп
Пее допушта да се меница вуче на два или више трасата али само кумулативно.
Право САД допушта и алтернативно навођење трасата.
Означење доспелости
По нашем (односно женевском) праву доспелосг се може назначнти на 4
начина: по виђењу, на одређено време по виђењу, на одређено време од дана
издања и на одређени дан. По Конвенцији доспелост се назначује на два основна
начина: по захтеву или на одређено време. Али, ова два начина одређивања
доспелости обухватају сва четири начина женевског права и још више. Тако се
сматра меницом плативом по захтеву:
1) ако је у њој означено да је платива по виђењу или по захтеву, или по
презентадији или ако садрже речи сличног значења,
2) ако време плаћања није назначено. У овом другом случају ради се о претпоставл>еном битном елементу.
Меница на одређено време сматра се она у којој је назначено да је платива:
1) на одређени датум,
2) на одређено време од одређеног датума,
3) на одређено време од датума менице,
4) на одређено време по виђењу,
5) на рате са сукцесивним датумима,
6) на рате са сукцесивним датумима са одредбом у меници да у случају
неплаћања било које рате неплаћени остатак постаје доспео.
Новине у односу на женевско право представљају варијанте под 2), 5) и 6).
По нашем праву меница на рате је ништава.
Време доспелости под 4) утврђује се од датума акцептирања, нехонорисања
неакцептирањем, датума иротеста или, ако постоји ослобођење од протеста, од
дана нехонорисања.

Менида платива на одређено време која је акцептирана или индосирана или
гарантована после доспелости је меница платива по захтеву у погледу акцептанта, индосанта или гаранта.
Датум издања
Ако датум издања не одговара стварном датуму издања (антидатиране ипи
постдатиране менице), меница је ипак пуноважна, чак и ако се докаже да је датум
издања нетачан. По со тто п 1а\у датум издања није битан елеменат менице.
Место где је меница вучена, место назначено поред имсна трасанта, место
назначено поред имена трасата, место поред имена ремитента и место плаћања
Ово су опциони битни елементи менице. Морају бити наведена било која два
од ових елемената и показивати да се налазе у различитим земљама. Избор
места (географских појмова) је, по Конвенцији, много већи неголи по женевском
праву, али с обзиром на услов за примену Конвенције да се или место где је трасирана меница вучена или место плаћања назначено у меници налази у некој
држави уговорници, ова два места су, бар алтернативно, фиксни битни елементи,
јер без једног од њих нема примене Конвенције. По соттоп 1а\у-у место издања
није битан елеменат менице.
Место плаћања мора стварно постојати. али не мора увек бити прецизно
одређено (довољно је. нпр., Франкфурт без означења да ли на Мајни или на
Одри). Навођење више места плаћања није дозвољено. По со тто п 1а\\" место
плаћања није битан елеменат менице. По женевском, а н по соттоп 1а\с, претпоставља се да, ако није друкчије означено у меници. место плаћања је место
назначено поред имена трасата. Има мишљења да то важи и по Конвенцији.
П отпис трасанта
То је једини потпис на меници приликом њеног издавања. Конвенција
допушта постојање два или више трасаната. У теорији се сматра да трасанти не
могу стављати различите датуме вучења. Таква исправа не би важила као меница.
Трасант се обавезује да ће после нехонорисања менице неакцептирањем или
неплаћањем и после потребног протеста платити меницу имаоцу ијш било ком
индосанту или индосантовом гаранту који искупи меницу. По женевском праву
трасант се не може ослободити одговорности за плаћање менице, већ само одговорности за акцепт. По со тто п 1а\у-у то може. И по Конвенцији трасант се може
изричитом одредбом ослободити одговорности и за акцепт и за плаћање или је
ограничити. Одговорности за плаћање се може ослободити само ако је неки
други потписник обавезан или посгане обавезан по меници. Ово је погодно за
форфетне послове.

Пренос менице
Пренос менице може бити својински, пуномоћнички и заложни.
Својински пренос менице се остварује:
а) индосаментом и предајом менице индосатару од стране индосанта, или
б) простом предајом менице ако је последњи индосамент бланко.
Пренос не настаје само уписивањем индосамента, већ је потребна и предаја.
Индосамент може бити бланко или посебни (пуни). Бланко индосамент се
састоји само у потпису или у потпису и назначењу да је меница платива лицу које
је поседује. Сваки потпис изузев потписа трасата на полеђини менице сматра се
индосаментом. Међутим, индосамент не мора бити написан на полеђини.
Довољно је да је написан на меници или њеном алонжу.
Посебан индосамент се састоји из потписа индосанта и назначења лица коме
је меница платива. За пуноважност овог индосамента није потребно назначење
ни места где је ни датума кад је индосамент написан.
Индосамент мора бити безуслован, а не сме бити делимичан. Условљавање у
индосаменту не повлачи његову ништавост. већ оно остаје без меничноправног
дејства и сматра се као да није ни написано.
Трасант може учинити меницу непреносивом уношењем ректа клаузуле
(,дије негоцијабилна“, ,дије преносива“, „не по наредби", платите само Х-у“) по
свим правима. Таква је меница преносива само пуномоћничким индосаментом.
Међутим, Конвенција, за разлику од женевског и нашег права, допушта да и
индосант може искључити преносивост менице. Сваки каснији индосамент се
онда сматра индосаментом за наплату (,дуномоћничким“). По женевском праву,
индосант стављањем такве клаузуле само искључује своју одговорност према
лицима на које је меница, и поред забране, пренесена. Међутим, по Конвенцији
индосант може изричитом одредбом на меници и да само искључи или ограничи
своју одговорност.
Пуномоћнички индосамент (индосамент за наплату) се означава тиме што се
у индосамент уноси напомена „за наплату“, „за депозит“, „вредност за наплату“,
„као пуномоћје“, платити било којој банци“ нгш сл. Индосатар на основу оваквог
индосамента може вршити сва права која произлазе из менице, али меницу може
даље индосирати само путем пуномоћничког индосамента (за наплату). Индосамент за наплату није у меничној обавези према ком каснијем имаоцу менице, а
подложан је само приговорима који се могу истицати према индосанту. Меница
се по Конвенцији може индосирати и у сврху залагања. То се чини речима „вредност за обезбеђење", вредност за залогу“ или сличним изразима који указују на
залогу. Заложни индосатар може вршити сва права из менице, али меницу може
преносити само ради наплате. Подложан је само одређеним приговорима (из чл.
28 и 30 Конвенције). Није обавезан по меници каснијем имаоцу.
Ималац менице може пренети меницу на ранијег потписника или трасата.
Меница се по Конвенцији може преносити и после доспелости изузев од
стране трасата, акцептанта или трасанта. Таква меница постаје меница по

виђењу (захтеву). По нашем праву индосирање после протеста због неистшате
или рока за протест производи дејства цесије.
Ако је индосамент фалсификован, лице чији је индосамент фалсификован
или лице које је меницу потписало пре фалсификата имају право на накнаду
штете претрпљене због фалсификата, и то како од фалсификатора. тако и од
лица на које је фалсификатор непосредно пренео меницу и потписника менице
шш трасата који је платио меницу фалсификатору (ако су били несавесни). Исти
принцип важи и за нндосамент заступника без овлашћења. Ова правила не одговарају женевском па и нашем праву.а смањују. но мишљењу пок. др Радојковића,
подобност менице за брзу циркулацију. Зато треба предузети мере предострожносги у погледу лица која су потписала меницу (нпр., тако што би банке
које учествују у послу потврдиле исправност потписа на меници, па и саме менице).
Индосант преносом тврди имаоцу на кога преноси меницу:
а) да на меници нема фалсификованог или неовлашћеног потписа.
б) да меница није битно преиначена,
ц) да у време преноса није знао ни за какву чињеницу која би шкодила праву
лица на које се меница преноси на наплату. То важи само према савесном
стицаоцу.
Ако повреди ову своју гаранцију, лице на које је меница пренета може и пре
досиелости повратити износ који је платило индосанту, са каматом, уз повраћај
менице.

Акцептирање
Акцептирање је правни посао којим се трасат обавезује да у својству главног
дужника плати меницу о доспелости. Он се састоји у томе што трасат, на захтев
имаоца менице. потврђује својом изјавом и потписом на меници да прихвата
налог трасанта да плати о доспелости суму означену у меници. Акцепт мора бити
написан на меници. било на лицу или на полеђини. По женевском и нашем праву,
ако се акцепт даје само потписом, онда тај потпис мора бити стављен на лицу
менице. Дејство акцепта је по конвенцији исто као у нашем праву. Трасант може
забранити подношење на акцепт изузев код менице на одређено време по
виђењу или домицилиране менице. Ако се трасирана меница презентира на
акцепт и поред забране трасанта и трасат је акцептира, акцепт ће произвести
своја дејства. Ако у том случају трасат одбије да акцептира меницу, сматра се да
меница тиме није нехонорисана.
Новине у Конвенцији у односу на женевско и наша права су следеће:
- непотпуну (бланко) меницу трасат може акцептирати пре него игго је
потпише трасант или је на други начин непотпуна.
- трасирана меница се може акцептирати пре или после доспелости, па чак и
пошто је већ било одбијено плаћање или акцептирање.

- при меницама на одређено време по виђењу или меницама које се морају
поднети на акцепт пре одређеног времена, акцептант мора назначити датум
акцепта; ако он то не учини, онда трасант илн ималац менице може уписати
датум акцептирања (нема протеста због недатирања).
Акцепт не сме бити квалификован. а то значи да не сме бити услован или да
мења одредбе менице. Ако је акцепт квалификован, акцептант остаје обавезан
по одредбама тог акцепта, али се сматра да је меница нехонорисана неакцептирањем. Значи да ималац менице може да бира између захтева по квалификованом акцепту или протеста због неакцептирања. Квалифчкован је и акиепт који
се односи на део плативог износа. Ипак, тада се сматра да је меница нехонорисана само у погледу преосталог дела.
Гарантовање и авал
Конвенција предвиђа два различита менична обезбеђења, за које употребљава заједнички термин ,,гараит“ и „гаранцијаУ Ипак, лице које своју гаранцију изражава речима „гарантовано“, „плаћање гарантовано“, „наплата
гарантована“ и сл, има веће могућности да заштићеном имаоцу меИице истиче
приговоре, него гарант који своју гаранцију изрази речима „авал“ или „важи као
авал“. То се односи на приговоре који се заснивају на односу лица за које гарантује и заштићеног имаоца менице.
Гаранција се може дати и простим потписом на лицу менице (уколико се не
ради о потпису трасата или трасанта). Сваки потпис на меници који није потпис
трасанта или трасата сматра се гаранцијом. У том случају иоложај гаранта
зависи од тога. да ли је то банка или друга финансијска организација или не. Ако
је гарант банка, онда он има положај - у погледу могућности приговора - гаранта
који своју гаранцију изрази речима „авал“, „важи као авал“, Ако гарант није
банка, онда он има положај гаранта који гаранцију изрази речима „гарантовано“,
„плаћање гарантовано“ и сл.
Ако гарант не назначи за кога гарантује, важи, по Конвенцији, за разлику од
женевског (и нашег права), претпоставка да гарантује за трасата или акцептанта.
Ако је гаранција дата за трасата, гарант се обавезује да плати меницу о доспелосги, па и пре доспелости ако је меница платива на одређено време нехонорисана
неакцептирањем и подигнут је протест. У случају гаранције за трасата, гарант,
према томе, одговара не само за исплату, него (за разлику од нашег права) и за
акцептирање менице.

Битно преиначење менице
Битним преиначењем се сматра свако преиначење које мења писмену
обавезу на меници било ког потписника у било ком погледу. Конвенција усваја
решење женевског права по коме преиначење обавезује страну која је меницу

потписала после преиначења. Међутим, за разлику од женевског права, Конвенција чини оборљиву претпоставку (ако се супротно не докаже) да је потпис на
меницу стављен после преиначења. Сматра се (Радојковић) да та претпосгавка
Конвенције отежава прометљивост менице, јер доводи савесне потписнике менице у незавидан положај да доказује да је меница изашла непреиначена из
њихових руку. Ова претпоставка нарочито није оправдана кад је битно преиначење менице видљиво. Због тога треба предузимати мере предострожносги,
како би се у случају потребе лакше могло доказати да је потписана меница
непреиначена меница (прављењем записника, изношењем текста менице у
основном уговору итд).

Заступање
Заступник ствара својим потписом обавезе за властодавца. Ако заступник
нема овлашћење или га прекорачи, или не назначи на меници да потписује као
заступник или не именује лице које заступа, обавезује самог себе. У случају да
плати меницу има иста права које би имало лице за које је настојао да поступа.
Ово решење је слично решењу нашег права, с тим што је детаљније.

Презентација менице, иехонорисање неакцептирањем или
неплаћањем и регрес
Одредбе Конвенције о презентацији менице су аналогне одредбама
женевског и нашег права. Ипак, постоје извесне разлике у погледу ослобођења
од обавезне презентације. Ово питање је много детаљније регулисано у Конвенцији (чл. 52) (нпр. ако је меница платива на одређени дан, а презентација не може
да се изврши до тога дана, при меницама на одређено време по виђењу. ако
презентација не може да се изврши у оквиру једне године). Ново је да
пропупггање да се трасирана меница поднесе на акцепт не ослобађа гаранта за
трасата, док се трасанти, индосанти и њихови гаранти ослобађају меничне
обавезе, пгго је значајно због тога што се претпоставља да гарант гарантује за
трасата ако у изјави о гаранцији није друкчије назначено. Гарант за трасата не
ослобађа се одговорности за плаћање ни онда кад је ималац менице из разлога
предвиђених у чл. 52 (нпр. услед смрти, престанка) ослобођен обавезе
подношења на акцепт или кад је трасат одбио да акцептира. Ако је меница по
захтеву (виђењу) презентирана на акцепт, али је акцепт одбијен. не сматра се да
је мешпда нехонорисана неакцептирањем.
У погледу презентације на плаћање новину предсгавља право трасанта,
индосанта или гаранта да се одрекне те презентације. Одрицање трасанта обавезује сваког каснијег потписника, а користи свим имаоцима менице, а одрицање
индосанта или гаранта обавезује само њега, али корисги сваком имаоцу менице.
У нашем праву је допуштено трасанту, индосанту или авалисти да одредбом „без

трошкова", „без протеста“ и сл. ослободи имаоца менице обавезе да подиже протест, али не и обавезе не презентацију.
Пропуштање презентације не ослобађа меничне обавезе акцептанта, његовог гаранта као ни гаранта за трасата.
Регрес се може вршити само после уредног протестовања.
Протест
Протест је извештај о нехонорисању сачињен у месту где је меница нехонорисана и који је потписало и датирало лице овлашћено за то по праву тог места
(код месно надлежног суда). Он може бити сачињен на меници или посебном
исправом. Протест може бити замењен изјавом на меници, потписаном од стране
трасата, акцептанта или домицилијата. Ово је дозвољено и у нашем праву (чл. 77
Закона о меници), ако трасант не захгтева протест у виду јавне исправе и ако на
то пристане имал ац менице.
Рок за протест износи 4 пословна дана од дана нехонорисања менице, и то
без обзира да ли се ради о протесту због неакцептирања или неплаћања. Тај рок
је новина у Конвенцији и не постоји у националним правима (код нас рок износи
два дана по одбијању плаћања). Изузетак представља виша сила. Трасант,
индосант или гарант могу се, као и у нашем праву, изричито одрећи протеста. То
одрицање може бити дато и ван менице. Пропупггање да се меница протествује
не ослобађа од меничне обавезе акцептанта, његовог гаранта и гаранта за трасата.
Нотификација
Ималац менице мора обавестити (нотификовати) о нехонорисању не само
трасанта и последњег индосанта, него и све остале индосанте и гаранте чије
адресе може да утврди на основу података у меници. Обавештење може бити у
било којој форми. Рок нотификације износи по Конвенцији 2 дана. Трасант,
индосант или гарант се могу одрећи обавештавања.
Плаћање
При меницама са сукцесивним роковима трасат или потписник менице који
плаћа може да захтева да се плаћање рате која није последња забележи на
меници и да му се изда признаница. Иначе, ималац менице није обавезан да
прими делимичну исплату. Исто тако, ималац менице може да одбије исплату
менице у месту које није место плаћања.
Меница се плаћа у валути у којој је изражена, али трасант може назначити у
меници да се она мора платити у валути која није валута у којој је износ менице
изражен, по курсној сгопи назначеној у меници. Ако је нема, износ се обрачунава
по курсној стопи за трасиране менице по виђењу (на датум доспелости) која је
владајућа у месту презентирања на плаћање, по опцији на дан нехонорисања или

на дан стварног плаћања. Посебна правила важе у случају да Је износ менице
изражен у обрачунској јединици.

Изгубљена меница
Новина у Конвенцији је да она не прихвата принцип амортизације изгубљене
менице. Она прихвата принцип ио коме лице које је изгубило меницу има исто
право на исплату менице, с тим што мора да потписнику менице од кога тражи
плаћање наведе састојке изгубљене менице, чињенице које показују да би то
лице, да је у поседу менице, имало право на наплату менице од потписника од
кога тражи плаћање, као и да наведе чињенице које спречавају подношење менице. Потписник менице од кога се тражи плаћање може да тражи од лица које
захтева плаћање обезбеђење за сваки губитак који би тај потшсник могао да
претрпи због каснијег плаћања изгубљене менице.

Застарелост
Рок застарелости је друкчије одређен него у нашем праву. Он је дужи и
износи 4 године. Почетак течења тога рока је различито одређен према
одређеним потписницима. Изузетак од овог општег рока је рок застарелости
који је одређен за ираво тужбе потписника менице који је плати против потипсника који му је одговоран. Он износи 1 годину. Ово значи да би потписник менице који би је искупио у четвртој години опапег рока засгарелосги могао да
врши своје право још једну годину ио протеку рока од 4 године. Али, ако је откупио меницу у првој годнни рока застарелосга, он икга право на рок застарелости
од само 1 године.
(чланак иримљен: 6. 02.1995. г.)
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Ехсћап§е 1мп'. Т11еу аге тгеатеп Ше /о11о\х'ш§ 1еиег л о/ехсћапре јипШса! сопТгастх:
етшшп о/ћМ о/ехсћап§е (Ј/хеп апп орптаI упсп екчпетз), еппотп§, ассертапоп,
ача1, упа! пшсИ/сапоп о / 1еттег о/ ехсћап§е, гергезептапоп, ргехепТапоп о / ЈеТТег о /
ехсћап§е, гергехептапоп, ргезешапоп о/ 1еттег о/ехсћап§е, чпћопопп§ ћу ипассертапоп ог ипраутеш, ге§ге$з, рготезт, поп/сапоп апп раушети. Лте зреаа! рапз аге рауп
1о 1о$з о/ 1еттег о/ехсћап§е апп 1оргерспрпоп,
Кеу ухогпз:

.

тће VN Соттеппоп тће Сепеие 1м\\' - тће Ап§1о-5ахоп Еа\с - еппзмоп о /
1еттег о/ехсћап§е еппог$т§ - ассертапоп §нагаптее.
-

-

-

Др Војислав Сокал,
саветник ЗО И Л „Д ун ав“ у пензији

Ш К368..347.4/.7
(прегледни чланак)

Правни однос осигурања
Резиме
У овом чланку аутор се залаже за проширење законске дефиниције Уговора
о осигурању па се приказује једна општа и описна дефиниција тога уговора у
којој је наГласак дат на нека битна својства уговора о осиГурању, као што су
обештећење - код уГовора о оааурању имовине, односно обезбеђење - код уГовора о осиГурању лица; непредвиђеност будућих доГађаја а и неизвесност која
може бити апсолутна и релативна (смрт).
Посебно је посвећена пажња закључењу уговора о осиГурању позивом на
законске одредбе обрађујући у нужним Границама питања: форма и моменат
закључења уГовора: полиса и њена садржина, као и лист покрића; те општи и
посебни услови осиГурања чији је значају томе што чине саставни део уговора
а њихово неуручење доводи до одређених санкција.
На крају се даје општи поГлед на дејство уГовора набрајајући поједине
обавезе осиГураника и осшуравача зависно од фазе њиховоГ настанка: при
закључењу уГовора; за време трајања остурања; и када наступи остурани
случај. Њихова потпунија разрада проистиче из услова остурања које регулишу поједине врсте остурања.
Кључне речи: УГовор о осиГурању, закључење уГовора, обавезе уГоворних
страна.

I Увод
Реч „оснгурање“ у свом општем значењу означава појам сигурности,
заиггиту, обезбеђење, поверење у неигго. Тиме она врло правилно означава
сврху осигурања, а то је пружање неке сигурности. Човек и његова активност
изложени су разним опасностима, отуда потреба да себи обезбеди заштиту путем

осигурања. Та заштита заправо има економски карактер, њоме се заштићује
живот и имовинска добра а то су интереси појединда или групе људи изложених
истим опасностима. Ту своју економску функцију осигурање остарује путем уговора о осигурању, који закључују заинтересовани појединци, а то могу бити
физичка или правна лица, са организацијом за осигурање чији је задатак да спроводи осигурање на економским начелима и правилима струке осигурања. На тај
начин настаје правни однос између онога ко се осигурава, обично је то осигураник који је тада уједно и уговарач осигурања и онога који пружа осигуравајућу
заштиту, који врши осигурање а то је осигуравач. У улози осигуравача данас се
најчешће јављају деоничка друштва за осигурање, којих има приличан број.
Поједини елементи тог правног односа између осигураника и осигуравача биће
предмет даљег разматрања.

II Појам уговора о осигурању
Наше законодавство о осигурању није дефинисало појам уговора о осигурању, већ је то учинио тек Закон о облигационим односима - даље ЗОО - у
члану 897. И иначе закони избегавају давање дефиниција, пошто је то врло
деликатно. Отуда се изузетно и у неким страним законима може наићи на
дефиницију осигурања, која се обично односи само на поједине врсте осигурања.
Тешко је дати потпуну дефиницију уговора о осигурању, па тако се и у члану
8 9 7 .3 0 0 утврђујући појам тога уговора полази од начела узајамности и солидарносги истичући узајамна давања осигураннка и осигуравача тј. премије на једној
и исплату накнаде односно уговорене суме на другој страни. Тиме је истакнута
репарациона функција осигурања, која је свакако првенствена и има правно судску заштиту, али је запостављена превентивна функција осигурања која је
додуше не као обавезна преузета и у члану 2 важећег Закона о основама система
осигурања имовине и лица („Сл. лист СФРЈ“ бр. 17/90).
Формулација из члана 897. 3 0 0 заснива се на основној подели врста осигурања: осигурањеимовине и осигурање лица. Ту је поделу прихватио и Закон о
облигационим односима.^ Међутим у иносгранству се све чешће јавља као
основна тројна подела: осигурање сгвари, осигурање од (грађанске) одговорности и осигурање лица. Наш Закон о облигационим односима у оквиру осигурања имовине - схватајући појам имовине у ширем смислу тако да обухвата
поједина права и интерес - регулише у посебном одсеку и осигурање од одговорности (члан 940. и 941.).
1.

Члан 897. 3 0 0 гласи: „Уговором о осигурању обавезује се уговарач осигурања да, на
начелима узајамности и солидарности удружује одређени износ у заједниди осигурања
односно заједници ризика (осигуравач), а заједница се обавезује да, ако се деси догађај
који представља осигурани случај, исплати осигуранику или неком трећем лицу накнаду,
односно уговорену своту или учини нешто друго.

Практични разлози упућују на потребу да се формулација из члана 8 9 7 .3 0 0
допуни, тим пре што је она делом превазиђена с обзиром на промене настале
последњих година у карактеру заједница осигурања, које постају самостални субјекти тржишног привређивања а осигурање привредна финансијска делатност.
Појам уговора о осигурању морао би потпуније, рељефније да изрази његову
садржину и неке специфичности, иако се тиме неизбежно проншрује у закону
дат појам.
На тој основи према једној општој дефиницији Уговор о осигурању је уговор којим се једна страна (која је увек осигурач) уз одређену накнаду у новцу
(премија осигурања) према условима уговора обавезује да ће другој страни (која
није увек осигураник) или лицу у чију је корист уговор закључен (корисник осигурање а некад осигураник) исплатити накнаду до висине одређеног износа (сума
осигурања) за штету проузроковану унапред означеним опасностима (ризицима)
- код осигурања имовине; односно исплатити или исплаћивати одређену суму
новца (осигурана сума) ако наступе уговором предвиђени догађаји (осигурани
случај) - код осигурања лица.
И ова дефиниција, као и она у члану 8 9 7 .3 0 0 помиње три лица: осигуравач,
осигураник и корисник осигурања. Код уговора о осигурању може се појавити и
четврто лице: уговарач осигурања. То ће бити случај када осигураник и уговарач
осигурања нису једно исто лице, мада је најчешће да осигураник сам осигурава
свој интерес осигурања, и тада је он уједно и осигураник и уговарач осигурања.
Али, могуће је да неко закључи осигурање туђег интереса (ствари) тада ће то
лице бити уговарач осигурања, а лице чији се интерес (ствар) осигурава биће
осигураник. Нпр. закупац пословног простора као уговарач осигурања осигурава
тај простор који је власништво закуподавца, тако да се закуподавац појављује
као осигураник.
Дата је јединствена дефиниција и за осигурање имовине и за осигурање лица,
а то је било неопходно јер су својства ових осигурања веома различита. У осигурању имовине предмет изложен ризику (ствар) има материјалну вредносг, процењиву у новцу; циљ је накнаде нггете и више него што износи штета не може се
остварити; а лице које остварује накнаду мора у часу насганка штете да има
материјални интерес да се штета не догоди. У осигурању лица предвиђени
догађај обухваћен осигурањем остварује се на личности (осигураника или осигураног лица) а она немају материјалну вредност. Отуда је исплата из осигурања
противчинидба уплаћеним премијама и одређује се независно од износа могуће
штете. Материјални интерес на страни лица које прима исплату није услов за
реализацију права.
Већ из овога следе главне карактеристике: код Уговора о осигурању имовине - ради се о уговору о обештећењу; код уговора о осигурању лица - ради се о
уговору о обезбеђењу. У основи свих уговора о осигурању лежи исти циљ тј.
пружања обезбеђења. То је не само њихово заједничко него и главно обележје
којим се послови осигурања разликују од чисгих послова ризика (опкладе, коцке,

лутрије и других игара на срећу). Отуда је уговор о осигурању самосталан уговор,
којим се обезбеђује накнада штете, односно исплата осигуране суме зависно о
којој се врсти осигурања ради.^
Уговор о осигурању има у виду будуће догађаје, чије је наступање неизвесно.
Та непредвиђеност може бити: апсолутна и релативна. Апсолутна постоји ако се
за догађај не зна да ли ће уопште наступити (пожар, крађа, град), а релативна,
ако ће догађај неминовно наступити само се не зна када ће се остварити (смрт).
То су услови који иначе код других уговора имају само допунски карактер, а овде
су важан елеменат уговора. Непредвиђеносг догађаја може бити још објективна
и субјективна, зависно од тога да ли се ради о догађајима изазваним људским
радњама (судар, квар машине, пожар, крађа) или у којима људска делатност
никако не може бити од значаја (град, поплава, земљотрес, смрт-по правилу).
Осигурани догађај не мора увек да представља опасност - штету, јер то код
осигурања лица могу бити доживљење, ступање у брак, завршетак школовања и
сл. Закон о облигационим односима у члану 898. став 1 прописује „Догађај с
обзиром на који се закључује осигурање (осигурани случај) мора бити будући
неизвестан и независан од искључиве воље уговарача“. А према ставу 2. истог
члана уговор о осигурању је ништав ако је догађај већ наступио или ако је сигурно да ће и када ће настутгги односно ако такав догађај никако не може наступити. Тако не може се осигурати од пожара незапаљива ствар.

III Правне карактеристике уговора о осигурању
Стицању потпуније представе о уговору о осигурању допринеће указивање
на његове правне карактеристике.
1.
То је облигациони уговор, јер производи дејсгво по правилу само између
уговорних страна, сем ако у уговору није одређено да се закључује у корист
трећег лица, што је најчешће случај код осигурања лица.
2. Уговор о осигурању је двострани и теретни уговор, јер његовим
закључењем настају права и обавезе за обе уговорне стране. Обавезе једне
стране чине основ обавезе друге стране, њихове обавезе су узајамно везане, с тим
што је извршење обавезе осигуравача условљено наступањем осигураног
случаја. Осигуравач своју обавезу испуњава као накнаду за примљену премију,
тако да је то уједно и теретни уговор.
3. Уговор о осигурању је уговор по приступу (адхезиони уговор). Осигуравач
доноси услове осигурања за сваку врсту осигурања, тако да они важе за сва лица
2.

Уговори о осигурању лица могу бити: уговор о осигурању живота и уговор о осигурању од
последица несрећног случаја (незгоде). Овај потоњи у неколико одступа од уговора о
осигурању живота и тада се приближава уговору о накнади штете - типичном за осигурање имовине, сем тога уплаћена премија се не враћа уговарачу, јер она има карактер
ризика - премије, као код осигурања имовине. И ово потврђује сву сложеност, тешкоћу
око утврђивања појма уговора о осигурању.

и она има да се одлуче -приступају или не уговору под тим условима. Услови су у
формуларном облику, намењени масовном закључивању и важе једнако за све
осигуранике. Само извесна питања они могу регулисати по свом нахођењу.
4. Уговор о осигурању је сукцесиван јер се обавезе уговорних страна не
извршавају одједном, већ се њихово испуњење протеже на одређени временски
период.
5. Од примене Закона о облигационим односима (члан 901. ст. 1.) уговор о
осигурању је у принципу формалан, што значи да је закључен само кад уговорне
стране потпушу полису или лист покрића. Од тога сам Закон у два, заправо три
случаја предвиђа одступање (члан 901. ст. 2 и 3; и члан 903).^
6. Неуједначени су ставови по питању да ли је уговор о осигурању алеаторан
или комутативан. У првом случају сматра се да постоји потпуна неизвесност за
странке у погледу крајњег резултата преузетих обавеза тј. какав ће бити дефинитиван однос узајамних давања уговорних страна. Посматрајући сваки појединачни уговор, тј. са становишта појединог осигураника та неизвесност без
сумње постоји. Међутим, посао осигурања спроводи се на научним основама применом технике осигурања у одређеној ризичној заједници, тако да у маси уговора
случај не игра више никакву улогу. У маси појединачних уговора за осигураваче
нема неизвесности, зна се колико ће изнети исплате из фонда сигурности и
колико сагласно томе треба да износе уплате, а томе служи и реосигурање. На
тај начин неизвесност која постоји у погледу једног уговора компензира се у маси
осталих. Еквивалентности између обавезе осигуравача за накнаду штете и
обавезе осигураника да плати премију нема у појединачном уговору, али у маси
свих уговора она ипак постоји.
7. Уговор о осигурању има узајамни и заштитни карактер, игго је његова
одлика у односу на друге правне послове. Циљ осигурања постиже се повезаношћу свих уговора о осигурању по којима је осигуравач преузео обавезе. То
није уговор који може изоловано, сам за себе да опстане, већ се путем многих
појединачних уговора образује заједница осигураника која почива на узајамности. Његов заштнгни карактер одражава се у његовом циљу, као и кроз
дужности осигураника утврђене уговором а које се односе на предузимање мера
да не дође до опасности.
8. Уговор о осигурању је уговор међусобног поверења која је посебно
наглашена својством узајамног поверења у односима осигурања. Ова особина је
у вези са начелом савесности и поштења (члан 12 ЗОО) које се тражи код сваког
уговора. Али. обзиром на специфичности уговора о осигурању овај захтев је овде
јачи, тако да између уговарача мора да посгоји највећа савесност како при скла3.

Принцип формалности уведен 3 0 0 ипак је са доста ограниченом применом пошто се
3 0 0 према члану 899. не примењује на пловидбена осигурања за осигурања
потраживања, као ни на реосигурање. А у Закону о поморској и унутрашњој пловидби
(„Сл.листСФРЈ" бр. 22/77. Заступљен је принцип консенсуалностн уговора о осигурању.

пању тако и за време трајања уговора. Одсуство савесности производи одређене
последице на права и обавезе осигуравача и осигураника.
9.
Уговор о осигурању је било уговор привредног, било грађанског права
зависно од тога да ли се закључује са лицем које је субјект привредног права, а у
колико то није случај онда је такав уговор посао грађанског права.

IV Закључење уговора о осигурању
1. Форма и моменат закључења уговора. - Члан 901. став 1 .3 0 0 утврђује да
је }товор о осигурању формалан, јер је потребно да уговарачи потпишу полису
или другу исправу која привремено замењује полису (лист покрића); а уговор је
закључен кад уговарачи потпишу одговарајућу писмену исправу. Од тренутка
закључења уговора доспева обавеза на плаћање премије, а по правилу од наредног дана почиње обавеза осигуравача.
Међутим од овог начелног става који у пракси најчешће и долази до
примене, у наредна три става члана 901. 3 0 0 регулише се поступак када је осигуравачу учињена писмена понуда за закључење уговора о осигурању. Таква понуда везује понудиоца за време од осам дана од дана када је понуда приспела
осигуравачу, мада понудилац може одредити и краћи рок. Када се ради о
закључењу уговора о осигурању живота са лекарским прегледом тај рок траје
тридесет дана. Ако у тим роковима осигуравач прихвати понуду и о томе
обавести понудиоца уговор о осигурању је закључен.
Али и ћутање осигуравача поводом упућене писмене понуде може изузетно
да доведе до закључења уговора о осигурању. Услов је да писмена понуда не
одступа од услова под којима осигуравач врши предложено осигурање а да је у
ћутању осигуравача протекао рок у коме понуда везује понудиоца. Дакле, осигуравач понуду није ни прихватио, ни одбио а протекао је рок у коме је требало да
се изјасни. Тада ће се сматрати да је осигуравач „ћутањем” прихватио понуду и да
је уговор закључен кад је понуда приспела осигуравачу - члан 901. став 3. и 4.
3 0 0 . Битно је да понуда мора да буде сагласна не само са условима осигурања за
дотичну врсту осигурања, него и са тарифом премија према којој осигуравач
врши предложено осигурање. с обзиром на то да је и тарифа премија општи акт
пословања осигуравача.
Треба имати у виду да у неким врсгама осигурања, нарочито у осигурању
живота осигуравач захтева писмену понуду за закључење уговора. Иначе обично
усмена понуда доводи до потписивања полисе.
Одступање од начелног става допушта члан 903. 3 0 0 када однос осигурања
може настати и самим чином плаћања премије осигуравачу без издавања полисе.
Али то мора бити предвиђено условима осигурања. То може бити на пример
куповина тикет полисе за осигурање од последица несрећног случаја уз аутобуску карту или путем аутомата на аеродрому.

2. Полиса и њена садржина, лист покрића. - Полиса је свакако најважнија
исправа која прати посао осигурања. Она представља, према Закону о облигационим односима форму уговора о осигурању. Пошто садржи све најважније
елементе закљученог уговора, посебно је осигуранику неопходно поседовање
полисе. Полису осигурања редовно у пракси припрема осигуравач путем посебних формулара у различитим врстама осигурања.
Полиса мора да садржи: уговорне стране, осигурану ствар односно осигурано
лице, ризик обухваћен осигурањем, трајање осигурања и период покрића, суму
осигурања или да је осигурање неограничено, премију или допринос (у случају
осигурања на узајамној основи), датум издавања полисе и потписе уговорних
страна (члан 902. сг. 1 ЗОО). Поред тога у полиси осигурања живота морају да
буду назначени још: име и презиме лица на чији се живот односи осигурање,
датум његовог рођења и догађај или рок од кога зависи настанак права да се
захтева исплата осигуране суме (члан 943. ст. 1. 3 0 0 ) . Пошто је у области
Закона о облигационим односима уговор о осигурању у начелу формалног карактера, то недостатак било ког од ових елемената у полиси утиче на
пуноважносг самог уговора.
Поред ових битних сасгојака полиса осигурања може да садржи и разне
небитне састојке, као нпр.: рокови за плаћање премије, име корисника осигурања, одредбу о уговореној вредности осигураног интереса, одредбу о винкулацији полисе у корист заложног повериоца.
Лист покрића је писмена исправа о уговору о осигурању која привремено
замењује полису и у коју се уносе битни састојци уговора, а треба да га потпишу
обе уговорне стране (члан 901. ст. 1. и члан 902. ст. 2. 3 0 0 ) . Издаје се кад још
нема довољно елемената за испостављање полисе, најчешће је у употреби код
транспортних осигурања или у случају осигурања већих објеката које је
потребно да стручњак осигуравача претходно погледа.
Према споразуму уговорних страна полиса може гласити на одређено лице,
што је најчешћи случај, али може гласити и по наредби или на доносиоца. Једино
полиса осигурања живота не може гласити на доносиоца (члан 902. ст. 6 и члан
943. ст. 2 3 0 0 ) .
3. Опнтти и посебни услови осигурања су саставни део уговора. Закључењем уговора о осигурању настају за уговорне стране бројна права и
обавезе које сама полиса редовно не може да садржи. Осигуравачи своје услове
пословања детаљно регулишу путем општих и посебних услова, а полиса садржи
само индивидуалне састојке уговора о осигурању.
С обзиром да су услови од изузетног значаја закон специјално код уговора о
осигурању захтева појачану обавезу осигуравача. Тако се у члану 902. ст. 3. и 4.
3 0 0 прописује: „Осигуравач је дужан упознати уговарача осигурања да су
општи и посебни услови осигурања саставни део уговора и предати му њихов
текст, ако ти услови нису штампани на самој полиси. - Извршење обавезе из претходног става мора бити констатовано на полиси." Ова одредба има за циљ да се

отклоне каснији евентуални спорови осигуравача и осигураника, који би се
могао позивати на непознавање садржине услова осигурања.
Ако на полиси нема констатације да су услови осигурања уручени, сматра се
да осигураник није везан условима који му нису познати. Ако констатација о
уручењу услова посгоји, тада је на осигуранику односно уговарачу осигурања да
доказује да му осигуравач и поред те констатације није уручио услове. Ако успе
да докаже да није примио услове осигурања и поред тога што је на полиси констатовано супротно, не могу се применити оне одредбе услова осигурања које
ограничавају покриће из осигурања.
Закон помиње опште и посебне услове полазећи од тога да оппгги регулишу
заједничка гтитања за неколико сродних врста осигурања, а шхебни специфична
питања у вези са појединим врстама осигурања. У пракси поготову данас таква
подела знатно одступа, тако да услови за поједине врсте осигурања садрже и
опште услове, нпр. Услови за осигурање ствари домаћинства (д.д. за осигурање
„Дунав", јануар 1992. год.). Томе су много допринеле одредбе о осигурању из
Закона о облигационим односима (Глава XXVII чл. 897-965) тако да нема
потребе у условима понављати законске текстове. У толико је од веће важности
да се на полиси тачно констатује назив услова који се уручују и који чине саставни део уговора.
Полиса заједно са условима чине целину, па зато неки састојци полисе могу
бити само одредиви уколико су у условима такви састојци детаљније регулисани,
као што су обухваћени рнзици, вредност појединих осигураних ствари и слично.
У осигурању лица сума осигурања мора бити увек прецизно одређена.
Пети став члана 902. ЗОО садржи правило да ће у случају неслагања неке
одредбе општих или посебних услова и неке одредбе полисе да се примени
одредба полисе; а у случају неслагања неке штампане одредбе поЉисе и неке
њене рукописне одредбе примениће се ова последња.

V Дејство уговора
Потписивањем полисе настаје уговор о осигурању и тај тренутак је од
значаја за почетак извршења обавеза уговорних страна. Почетак осигурања разликује се на:
- формални почетак тј. тренутак закључења уговора;
- технички почетактј. тренутак од кога се дугује премија; и
- материјални почетак тј. тренутак од кога почиње обавеза осигуравача.
Начелно је почетак обавезе осигуравача условљен уплатом премије и не
поклапа се са почетком важности уговора. Већ је јасно истакнуто да су у правном
односу осигурања уговорне стране узајамно обавезне на престацију. Наспрам
главне обавезе уговарача осигурања да плати премију осигурања, налази се
главна обавеза осигуравача да плати накнаду штете или осигурану суМу, уколико

наступи осигурани случај. Осигуравач је у обавези да пружи економску заштиту
од ризика покривених осигурањем, уколико наступи осигурани догађај.
Међутим обавезе извиру из садржине уговора коју одређују услови осигурања који чине саставни део уговора. Отуда поред наведених главних обавеза
уговорне сгране имају и низ других дужности из уговора о осигурању а оне се
унеколико и разликују зависно од врсте осигурања, па се зато у њихово ближе
излагање овом приликом неће залазити. Но одређени пропусти нарочито на
страни осигураника могу имати неповољне последице.
Обавезе уговорних страна могу се посматрати зависно од тога у којој фази
уговора настају, па се на тој основи пружа само огапти поглед на те обавезе уз
напомену да се поједине обавезе не могу баш строго разграничити у односу на
временски период настанка.
1. Обавезе осигураника
I. При закључењу уговора:
(1) ПриЈављивање околности од значаја за оцену ризика;

(2) Потписивање полисе осигурања;
(3) Плаћање прве премије осигурања;
II. За време трајања осигурања:
(1) Плаћање премије осигурања;
(2) Придржавање заштитних, превентивних мера;
(3) Обавештавање осигуравача о променама ризика.
III. Када наступи осигурани случај:
(1) Пријављивање настанка осигураногслучаја;
(2) Предузимање мера за отклањање и смањење штете;
(3) Подношење одштетног захтева и доказивање осигураног случаја.
2. Обавезе осигуравача
I. При закључењу уговора:
(1) Прихватање понуде осигурања евент. уз преглед имовине која се
осигурава;
(2) Уручивање услова осигурања;
(3) Издавање полисе осигурања.
II. За време трајања осигурања:
(1) Стварање резерве осигурања;
(2) Контролисање спровођења мера превенције п репресије;
(3) Испуњавање других уговорених права оснгураника.
III. Када наступи осигурани случај:
(1) Утврђивање осигураног случаја;
(2) Процена штете;
(3) Исплата накнаде из осигурања или осигуране суме;
(4) Сношење трошкова спасавања сагласно законској одредби.

О свакој од ових обавеза може се говорити са сгановишта уговора о осигурању у целини, а још одређеније и потпуније зависно од услова осигурања који
регулишу поједину врсту осигурања о којој је реч.
(чланак примљен: 24. 01.1995. г.)
Ог УоЈ1б1ау 5ока1, Тће асМбег 1СРР „Бипау^, т рештп

Тће ЈипсИса1 Ке1аНоп о! 1п§игапсе
би ттагу
1п Пттх аПкГе Јке ашћог 'х Шеппоп ‘тх1о ће <1екие(1 !ће 1е§а1 (Је/тћгоп о / 1ће ш игапсе апе! §1уех опе §епет1 аш1 Аезспрћуе дфпШоп о / хћаI соШгасТ, т и >Мсћ Тће
ассеп! Гз оп 5оше еххепћа! сћагастепхћсх, ах Тће гећпћигхетепт тп Тће ехТате тхигапсе
соШгасТ, ог хесипТу тп тће И/е тхигапсе соШгасТ; ипргеутхтШтТу о//тТиге еиеМх апћ
игтсеггатгтТу, \\’1исћ сап ће аћхоћтте аш! гектћие (ћеаћт).
Пте аттепћоп тх ехрестаИу раућ То хћриШтоп о/ Тће тхигапсе соШгасТ, Тгеаћп§,
ићтћ тпутТаттоп То 1е§а1 поттх, тппесеххагу Ипптх тће ^ттехћоттх:/олп апп тотеМ о/хћртпаћоп, тће тхттгапсе роћсу апа Н'х сопТеш, хо Тће ИхТо/соуепп§, апћ а!хо Тће §епега1
апп хрестсп тпхнгагтсе сопптћопх, н >ћтсћ ттрогТапсе тх тп/асТ тћатТћеу ат-е рагтх о/тће
сопТгасТ апп Тће сопхецттеттсех о/ћтетг тт§тп§ То тпхигеп аге Тће хаттсТтопх.
Ат тће еттп тхпотте тће §еттетхп 1оок отттће тп/1иеттсе о/тће соТгасТ, Ихттп§ хоттте оћћ§аТтоттх о/тпхигеп аттп тхигег, раххеп: аТ тће тпотпеШо/хћртпаћотт, пигтп§ Тће ш1ие о /
Тће тпхигапсе, аТ Тће тотпепт ићетт тће тпхигапсе сахе сотпех То рстхх. Тће оћћ§аћопх
перепп о/тће тпхигапсе соппШопх.
Кеу погпх:

тће тпхигапсе соМгас! - хћртпаћотт о/ Пте тпхттгаттсе соМгасТ - оћћ§аћопх
о/ратХх тп тће соМгасТ.

Д р Боса Ненадић
савезни саветник

Ш К 340.13..342.4
(п р егл ед н и ч л ан ак )

Општи осврт на усклађиваље савезних закона
са Уставом Савезне Републике Југославије
Резиме
Једно од основних питања које се поставља у свакој земљи са доношењем
новог устшва, јесте какво је дејство тог устава на законодавство које је на
снази у моменту његовог ступања на снагу. Без обзира на који је начин тај
однос одређен, он је у суштини опредељен карактером промена извршених тим
уставом. И најопштији осврт на одредбе Устава СРЈ показује да су Уставом
извршене крупне и дубоке промене у устшвном уређењу земље, чимеје истовремено промењена и основа правноГ система ЈуГославије. Прокла.нујући нови
модел друштвеноГ и државноГ уређења, за коГа би се м о гло симпликовано рећи
да Га у основи карактеришу принципи и начела на којима се темеље савремени
усшавни системи, пре свеГа у земљама западне Европе, Устав је истовремено
савезном законодавцу наметнуо обавезу изградње у суштини новог правноГ
сисшема. Однос Устава СРЈ према затеченом савезном законодавству
изричишо је утврђен Уставним законом за спровођење Устава СРЈ.
Остављајући на снази савезне законе СФРЈ (сем мањег броја савезних закона
ко]н су пресшали да важе даном ступања на снаГу Устшва, односно УставноГ
закона), Уставни закон је у основи утврдио својеврстан континуитет између
правноГ сисшема СФРЈ и правноГ система СРЈ. ДруГим речима, савезни закон
СФРЈ који су факшички супротни Уставу постали су део позитивноГ права
СРЈ, с шим што је Уставним законом изричито утврђена обавеза савезног

законодавца, да у роковнма одређешш уставним законом усагласи савезне
законе са Уставом СРЈ.
Анализа досадашње законодавне праксе показује да се поступак
усаглашавања савезног законодавства са Уставом СРЈ обавља доста споро.
Кључни закон у значајшфш Гранама права нису донети, односно усаГлашени са
Уставом СРЈ. Не спорећи при томе чињеницу која се оГледа у сложености и
обиму посла којије требало обавити у периоду од доношења Устава до сада и
неумањујући значај оноГа што је до сада урађено на усаГлашавању савезноГ
законодавства са Уставом СРЈ, у совезном законодавству данас преовлађују
савезни закони донети на основу Устава СФРЈ, односно закони који садрже
решења супротна Уставу СРЈ. Трајање таквоГ стања може довести до крупних последцца у правном поретку зе.иље. Отисаањање раскорака, односно
несклада између Устава СРЈ и савезног законодавства у једном релативно
краћем периоду допринело би изградњи и функционисању Савезне Републике
ЈуГославије као правне државе и државе засноване на владавини права. Напротив, постојање стања у земљи коГа карактерише неусклађеност правноГ
система са Уставом, заједно са друГгш узроцима озбиљно доводи у питање
остваривање Устава, односно развој друштвених односа у складу са
опредељењгша Устава.
Кључнеречи: Устав Савезне Републике ЈуГославије, Уставни закон за
спровођење Устава Савезне Републике ЈуГославије, правни
сиапем Савезне Републике ЈуГославије, остваривање законодавне
надлежности Савезне Републике ЈуГославије, усаГлашавање
савезноГ законодавства са Уставом СРЈ.
1. Са доношењем Устава Савезне Републике Југославије априла 1992. године
отпочела је нова етапа у развоју правног система Југославије. Нови Усгав Југославије, за разлику од Устава који му је претходио и који је имао тенденцију да у
одређеној мери уреди све кључне односе у друштву, по својој садржини тј. материји коју регулише је израз традиционалних схватања по којима уставну материју
првенствено чине организација државне власти и слободе и права грађанина.
Тако, Устав СРЈ као основни закон земље, односно „закон над законима"
садржи: основне одредбе о државном и друштвеном уређењу земље; декларацију
о слободама, правима и дужностима човека и грађанина; одредбе о економском
уређењу земље; одредбе о надлежности савезне државе; одредбе о организацији,
делокругу и раду највиших државних органа Савезне Републике Југославије; и на
крају, одредбе 0 уставносги и законитосги и поступку промене Устава.
Нови Усгав Југославије извршио је крупне и дубоке промене у државном и
друштвеном уређењу земље, чиме је истовремено измењена и основа читавог
правног система Југославије. Тако је Устав СРЈ напусгио принципе на којима се
заснивао уставни систем Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и

прокламовао нови модел друштвеног уређења Југославије кога у основи карактеришу следећи принципи, односно начела:
а) принцип федерализма, својствен класичним федерацијама;
б) начело грађанске, односно народне суверености (по коме је грађанин
политички субјект, односно полазиште и темељ сисгема);
в) начело поделе власти по хоризонтали на функционалне области, односно
уобичајена трипартитна подела (законодавна, извршна и судска власг) и то у
облику парламентарног система;
г) начело политичког плурализма;
д) правна држава и владавина права (везивање органа државне власти за
устав и закон и гаранција основних слобода и права грађанина);
ђ) својински плурализам и једнака заштита свих облика својине;
е) робна привреда. слободно деловање тржишта и тржишна конкуренција;
и) слободно деловање привредних субјеката и предузетништво; и.др.
Општи осврт на наведене принципе, односно начела на којима се заснива
уставни систем Југославије показује да она нису ни нова ни непозната, већ су то
основна начела на којима се данас темеље савремени системи, пре свега у
земљама западне Европе.^ Међутим, оно што треба имати у виду. јесте да ни
једно од ових начела „није ни једноставно ни лако оствариво нити се, у савременој епохи, било које од њих остварује аутоматски.^ Процес остваривања
Устава. у коме се уставне норме трансформишу у друиггвене односе је комгхлексан и дугорочан процес. Тај процес поред политичке, економске, социјалне има
и своју врло значајну правну страну. Правни аспект остваривања Устава је, у
ствари, „први корак“ у његовом остваривању, а обухата изградњу правног
система земље у оквиру и на основама уставних решења. Највећи број одредаба
Устава СРЈ је по свом карактеру такав да се те одредбе по правилу не могу непосредно применити, већ је зато неопходна одговарајућа законска и друга правна
разрада. Другим речима, усклађивање савезних закона и других прописа са
Уставом, односно изградња правног система Југославије на основама новог
Устава са правног становишта је најзначајнија претпоставка за његово остваривање, односно „спровођење у живот", алн и прва претпоставка уопште у остваривању Устава у целини и у потпуности. Отуда је најсложенији део посла који
предстоји законодавцу након доношења устава, управо усклађивање закона,
других прописа и општих аката са уставом, а у федерацијама, односно савезним
државама поред усклађивања савезног законодавства ту је и усклађивање устава
и законодавства федералних јединица са савезним уставом и савезним законима.
1.
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О реафирмацији наведених начела у савременој Југославији, као и другим земљама тзв.
реалосоцијализма вид. опширније Ј.Тркуља, Освајање демократије, Београд, 1993. стр. 17.
и др.
А.Фира, Уставно право Савезне Републике Југославије, Београд, 1993., стр. 113. и 114.

2. Једно од основних питања које се поставља са доношењем новог устава
јесте какво је његово дејство као највишег правног акта на дотадашњи (важећи)
правни систем. У савезним државама каква је СРЈ, то пре свега значи какво је
дејство Устава на до тада важеће савезне законе и друге прописе и опште акте. а
затим, какво је дејство Устава на републичке уставе и републичке законе и друге
прописе република чланица.
Теоријски одговор није споран: устав као основни закон земље, односно
закон над законима и највиши правни акт којим се заснива целовит и у свим
својим деловима усклађен правни систем, аутоматски тражи да се из важећег
правног система као целине отклоне сви правни прописи. односно њихове
одредбе које нису у складу са одредбама устава (односно са уставом) а да новибудући прописи који се доносе морају бити у складу са Уставом. То другим
речима значи, да се сви важећи затечени прописи у правном систему земље од
устава република, преко савезних и републичких закона до подзаконских прописа морају ускладити са Уставом, и то тако што ће поједини закони и други прописи престати да важе (на један од начина утврђен у праву), док ће други путем
измена и допуна бити усаглашени са Усгавом, или како то каже МЈовичић „нови
устав снагом правила 1ех розГепог ... не само што укида дотадашњи устав, него и
све одредбе закона, односно законе у целини који су у супротности с његовим
начелима односно нормама.^ Овај у теорији неспоран став у пракси изазива
одређене разлике, које се огледају: прво, у техници, односно начину на који се
одређује дејство новог устава према важећим уставима федералних јединица и
законодавству у земљи; друго, домашају и обиму промена које нови устав тражи
у уставима федералних јединица и у дотадашњем законодавству у целини.
У погледу технике устави се међусобно разликују по томе што устави неких
земаља садрже одредбе у којима изричито утврђују однос према законодавству
на снази у тренутку његовог ступања на снагу, док устави других земаља, који
нису ретки, не садрже никакве одредбе о судбини до тада важећег законодавства,
јер полазе од става да усгав укида све прописе који су у супротности са њим.
Што се тиче обима и домашаја утицаја који нови устав врши на до тада
важеће законодавство, искристалисала су се у основи два становишта. Према једном становишту, које полази од нужности постојања правног континуитета,
доношење новог устава треба у што је могуће мањој мери да утиче на постојећи
правни систем; и другом, које полази од тога да доношење новог устава претпоставља и захтева стварање новог правног сисгема при чему се не искључује
могућност преузимања појединих прописа из ранијег правног система.
3. У овом раду ми ћемо се ближе задржати само на утицају Устава СРЈ на
савезно законодавство, и ако је код нас данас изузетно значајно и актуелно
3.

О дејству новог устава на важеће законодавство вид. опширније М.Јовичић, оп.цит., стр.
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питање утнцаја Устава СРЈ на уставе република чланица и републичке законе и
друге прописе.^
Устав СРЈ не садржи одредбе о односу према важећем савезном законодавству. Тај однос је утврђен Уставним законом за спровођење Устава СРЈ, који
је донет и који је ступио на снагу истовремено са Уставом СРЈ. Уставни закон, не
улазећи овом приликом у његов карактер односно џравну природу, изричито
регулише однос Устава према важећим савезним законима и другим савезним
прописима.
За Уставни закон могло би се рећи да садржи комбиновану технику у
одређивању односа Устава и до тада важећих закона. Тако Уставни закон
садржи: а) одредбе о укидању тј. престанку важења појединих савезних закона
супротних Уставу; б) одредбе о продужењу важности свих других савезних
закона (значи оних који су фактички супротни Уставу) за одређено време; ц)
одредбе о обавези усаглашавања важећих савезних закона са Уставом СРЈ у
одређеном року (који је различит за поједине законе), односно одредбе о обавези
доношења нових савезних закона на основу Устава у одређеном року. Уставни
закон, сем изузетно.^ није улазио у домашај и обим промена које треба
извршити у савезном законодавству. већ је то препустио законодавцу да сам процени шта у важећем законодавству треба мењати и како тј. којом техником
(измене и допуне савезног закона, стављање ван снаге савезног закона и
4.
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Савезна Република Југославија као држава заснована на владавини права се не може
замислихи без конзистентног правног система усаглашеног са Уставом СРЈ. Овај захтев
се поред усаглашавања савезног законодавства односи и наусклађеностустава република
чланица са Уставом федерације, и закона република чланица са Уставом СРЈ и савезним
законима. Један од крупних проблема данас у нашем уставном систему произлази из несагласности одредаба републичких устава посебно Устава Републике Србије са Уставом СРЈ.
Након доношења Устава СРЈ Република Црна Гора је приступила доношењу новогустава
октобра 1992. године, који је у основи усклађен са Уставом СРЈ, сем појединих решења
овог устава за која се оправдано може поставити питање усклађености са Уставом СРЈ.
Међутим, Република Србија још није прнступила усаглашавању свог устава са Уставом
СРЈ. Не улазећи овом приликом у разлоге и узроке таквог стања, јер је промена устава
увек р а г е х е 1 а т политичко питање, правно гледано није прихватљиво да у једној федерацији постоје значајне разлике између решења у основним законима савезне државе и
република чланица. Такође нису ретки примери несагласности одредаба републичких
закона и подзаконских прописа са савезним законима који су донети на основу новог
Устава. Наиме, још увек је велики број републичких прописа који су несагласни са
Уставом СРЈ, односно савезним законима који су усаглашени са Уставом СРЈ (нпр. то су
прописи из области финансија, цена, трговине, робних резерви и др.). Овде није реч о
нескладу и супротностима између бројних норми у различитим правним актима које је
тешко нзбећи и до којих скоро неминовно долази у животу приликом правног уређивања
односа. Због тога се те супротности не могу толерисати и оне се морају отклањати у
интересу постојања, односно функционисања федерације и правне сигурности.
Тако је у чл. 3. и 4. и члану 15. ставу 3. уставног закона утврђена обавеза доношења нових
закона у појединим областима.

доношење место њега новог закона или другог прописа, или само сгављање ван
снаге савезног закона, и др.).
Дакле, обавеза је савезног законодавца и других савезних органа да у роковима утврђеним Уставним законом предузму активности за довођење савезног
законодавства у склад са Усгавом СРЈ.
У Уставном закону највећи број одредаба је посвећен управо усклађивању
савезног законодавства са Уставом^ Уставни закон у члану 12 је у основи утврдио континуитет између правног система СФРЈ и правног система СРЈ, тако да
нема драсгичног прекида са старим правним системом иако су Уставом СРЈ
напуштени основни приндипи и постулати на којима се засновао уставни и
правни систем Југославије до доношења Устава 1992. године. То другим речима
значи, да су на основу Уставног закона остали да важе савезни закони и други
прописи Социјалистичке Федеративне Републике Југославије постајући тако део
позитивног права Савезне Републике Југославије, сем одређених изузетака.
Дакле, када је у питању примена Устава у овом сегменту Уставни закон је
пошао у основи од става да савезни закони и други савезни прописи остају на
снази, наравно, уз обавезу њиховог усклађивања са новим Уставом у роковима
утврђеним тим законом. Изузетак од овог става, представљају они савезни
закони за које је Уставним законом (члан 13.) утврђено да престају да важе, а
чији је број у односу на укупан број савезних закона незнатан. Ради се само о 13
закона, за које се симплицирно може рећи да су то савезни закони који су
уређивали одређене институте које је нови Устав напустио или закони који су
имали превасходно идеолошку основу.^
4.
Утврђивање рокова за усклађивање савезних закона са Уставом није новина у нашој пракси. Оно је мотивисано жељом да се динамиком законодавне
активности обезбеди примена појединих одредаба Устава тј. да се доношењем
нових закона, односно усаглашавањем постојећих закона Устав у целини
отпочне примењивати и да се у одређеном временском периоду пређе на ново
уставно стање. Несклад између уставних решења и појединих правних прописа у
одређеном времену Уставни закон из одређених разлога толерише (немогућност
законодавца да правни сисгем „преко ноћи“ усклади. односно изгради у складу са
новим Уставом, као и да би се избегло постојање правног вакума у решавању
конкретних односа), али он није пожељан и зато се мора што пре отклањати као
стање неспојиво са правном државом и принципом владавине права.
За усклађивање савезних закона са Уставом СРЈ рокови су Уставним
законом одређени на различите начине, и то: а) одређивањем рока за доношење
нових савезних закона и других прописа у односу на дан ступања на снагу
6.
7.

Вид. Уставни закон за спровођење Устава СРЈ („Сл.лист СРЈ“, бр. 1/92), Одељак IV.
Усклађивање савезних прописа са Уставом (са чл. 12. по 19) и чл. 3.4. и 6. Уст. закона.
То су нпр: Закон о друштвеном правобраниоцу самоуправљања, Закон о удруженом раду,
Закон о формирању и раду делегација активних војних лица ... Закон о основама система
друштвеног планирања и о друштвеном плану Југославије, Закон о судовима удруженог
рада, закони о награди Е. Кардељ и о награди АВНОЈ-а, и др.

Уставног закона или заседање, односно конституисање појединих органа СРЈ; б)
фиксно, тј. утврђивањем одређеног датума као краЈњег рока до кога се морају
савезни закони ускладити са Уставом; ц) везивањем престанка важења савезних
закона за ступање на снагу републичких прописа и др. За усклађивање подзаконских прописа Уставни закон није утврђивао рокове, већ је наложио законодавцу
да тај рок утврди приликом усклађивања савезних закона са Уставом. Такође,
рокови које је Уставни закон утврдио за усклађивање савезног законодавсгва са
Уставом су различите дужине.
Најкраћи рок одређен је за доношење појединих органских закона који су
значајни за конституисање и рад органа СРЈ. Тако је у члану 3. Уставног закона
утврђено да се у року од 15 дана од дана ступања на снагу тог закона донесу
савезни и републички законои о избору и престанку мандата савезних посланика
у већима Савезне скупштине.^ Такође. у овој групи закона су и они савезни
закони, односно прописи Савезне владе чије је доношење Усгавним законом
било везано за прво заседање Савезне скупштине, односно образовање Савезне
владе.^
За један број савезних закона изричито наведених у члану 15. Уставног
закона, 31. децембар 1992. године одређен је као рок за усклађивање тих закона
са Уставом. У пракси међутим, овај претходно утврђени рок није био
испоштован, па је до сада продужаван четири пута. с тим што је изменама
Уставног закона од 28. октобра 1994. године овај рок продужен до ЗО.јуна 1995.
године.^ У члану 15. Уставног закона било је изричито наведено 37 закона које
треба ускладити са Уставом СРЈ, затим закони којима су основане установе,
8.

9.

10.

Вид. Закон о избору савезних посланика у Већу грађана Савезне скупштине („Службени
лист СРЈ“, бр. 1/92). Закон о избору савезних посланика у Веће република Савезне
скупштине („Скупштине („Службени гласник РС“, бр. 26/92) Закон о избору савезних
посланика у Вијеће република Савезне скупштине („Службени лист РЦГ“, бр. 18/92 и 23/
92). Ови закони донети су благовремено тј. у року утврђеном у Уставном закону.
Тако је у члану 4. Уставног закона утврђено да ће се на првом заседању Савезне
скупштине поред осталог донети акт о привременом финансирању Савезне Републике
Југославије за 1992. годину и закон о организацији, поступку и правном дејству одлука
Савезног уставног суда: а у члану 6. да ће се најкасније у року од 30 дана од дана избора
председника Савезне владе донети акт о образовању, организацији и делокругу савезних
министарстава и других савезних органа и организација, с тим што је у члану 14. Уставног
закона утврђено да ће даном ступања на снагу тог акта престати да важе Закон о организацији и делокругу савезних органа управе, Закон о основама система државне управе и
о Савезном извршном већу и савезним органима управе, оси.м одредаба које се односе на
положај и права радника у савезним органима управе. Ни рокови из чл. 4. и 6. нису били
испоштовани. Вид. Уредбу о образовању савезних министарстава. других савезних органа
и организација („Сл.лист СРЈ“, бр. 25/92 од 31.07.1992.године) и Закон о Савезном
уставном суду („Сл.лист СРЈ“, бр. 36/92 од 2.10.1992. године).
Вид. измене Уставног закона за спровођење Устава СРЈ, од децембра 1992. године („Сл.лист
СРЈ“, бр. 53/92), од марта 1993. („Сллист СРЈ“, бр. 14/93), од марта 1994. („Сл.лист СРЈ“, бр. 24/
94) и од октобра 1994 („Сллист СРЈ“. бр. 79/94). Посебну пажњу. заслужује чињеница да су у
пракси роковн продужавани по њиховом истеку, што је правно неприхватљнво.

школе и друге организације за вршење послова од интереса за остваривање
функција федерације (таквих је било 15) као и утврђена обавеза доношења новог
закона о основама пореског система.^ Од доношења Устава СРЈ до почетка
децембра 1994. године усклађен је 21 савезни закон, док се у процедури Савезне
скупштине налази 6 предлога закона, а остали закони налазе се у фази припреме
у Савезној влади, односно њеннм министарствима.^
Рок за усклађивање свих осталих савезних закона са новим Уставом,
Уставним законом првобитно је био одређен 31. децембар 1994. године, с тим да
је овај рок изменама Уставног закона извршеним октобра 1994. године продужен
11. Изменама Уставног закона од марта 1994. године из ове групе тзв. приоритетних закона
изостављени су закони којима су основне школе, установе н друге организације и Закон о
Фонду федерације за кредитирање недовољно развијених република и аутономних покрајина.
12. Тако је до децембра 1994. године у поступку усаглашавања донето 16 нових закона, чијим
је доношењем престао да важи 21 закон СФРЈ, и то: (1) Закон о финансирању СРЈ
(„Сл.лист СРЈ“, бр. 35/92; (2) Закон о Народној банци Југославије („Сл.лист СРЈ“, бр. 32/
93, 35/93, 41/94; (3) Закон о банкама и другим финансијским организацијама („Сл.лист
СРЈ“, бр. 32/93); (4) Закон о платном промету („Сл.лист СРЈ“, бр. 53/92, 6/93,16/93,6(94, 31/
94). чији.м је ступањем на снагу престао да важи Закон о Служби платног промета и Закон
о финансијском пословању; (5) Закон о кредитним пословима са иностранством („Сл.лист
СРЈ“, бр. 42/92 и 24/94);(6) Закон о спољнотрговинском пословању („Сл.лист СРЈ“, бр. 46/
92, 49/92 и 16/93); (7) Царински закон („Сл. лист СРЈ“, бр. 16/93,50/93; (8) Закон о страним
улагањима („Сл.лист СРЈ“, бр. 79/94; (9) Закон о одбрани („Сл.лист СРЈ“, бр. 43/94, чијим
је доношењем престао да важи Закон о општенародној одбрани и Закон о Савету за народну одбрану; (10) Закон о Војсци Југославије („Сл.лист СРЈ“, бр. 43/94), чијим је
доношењем престао да важи, поред осталих, Закон о војној обавези и Закон о служби у
оружаним снагама; (11) Закон о трговини („Сл. лист СРЈ“, бр. 32(93, 50/93, 41(94; (12)
Закон о Привредној комори Југославије („Сл.лист СРЈ“, бр. 53(92; (13) Закон о рачуноводсгву („Сл.лист СРЈ“, бр. 18/93, 24/93, 24/93, 24/94); и (14) Закон о објављивању савезних
закона и других савезних прописа и општих аката („Сл.лист СРЈ“, бр. 53/92); (15) Закон о
државном печату СРЈ и о печатима савезних органа („Сл. лист СРЈ“, бр. 36/92 и 38/92); (16)
Закон о војним поморским заставама („Сл.лист СРЈ“, бр. 31/93). У току 1993. године
престао је да важи Закон о привременим мерама о порезу на промет („Сл. лист СФРЈ“, бр.
17/92 и 18/92) - ово је био темпоралан закон донет као привремена мера у 1992. години.
У скупштинској процедури налазе се следећи предлози закона из члана 15. Уставног
закона: (1) Закон о предузећима; (2) Закон о девизном пословању; (3) Закон о празницима
СРЈ; (4) Закон о обалном мору и епиконтиненталном појасу; (5) Закон о престанку
важења Закона о Савезном јавном правобранилаштву; (6) Закон о јавном информисању
(чијим би ступањем на снагу престао да важи Закон о основама система јавног информисања и Закон о уношењу и растурању иностраних средстава масовног комуницирања и о
иностранОј информативној делатности у Југославији).
У посгупку прићреме у Савезној влади, односно њеним министарствима налазе се:
Закон о друштвеном капиталу, Закон о својинско-правним односима; Закон о основама
пореског система, затим више закона из области унутрашњих послова (о југословенском
држављанству, путним исправама, положају страница, државној безбедности, вршењу унутрашњих послова, контроли прелажења и безбедности државне границе) и Закон о
поморској и унутрашњој пловидби.

за годину дана тј. на 31. децембар 1995. године. У реализацији члана 16. Уставног
закона до сада је донето, односно усклађено са Усгавом преко 30 савезних
закона, док се у скупштинској процедури налази око 20 предлога закона.^
У члану 18. Уставног закона утврђено је да ће савезни прописи који уређују
односе који се више не налазе у надлежносги федерације престати да важе даном
ступања на снагу одговарајућег републичког прописа. Ова одредба последица је
уставних промена које су извршене у расподели законодавне надлежности
између савезне државе и република чланица.
И на крају, Уставни закон садржи одредбу која се односи на усклађивање
подзаконских прописа са Уставом што је битно, с обзиром на значај и бројност
подзаконских прописа у нашем правном систему. Тако је утврђено да се савезни
прописи који су донети за извршавање савезних закона ускладе са законом у роковима утврђеним тим законима, али је наглашено да се ти прописи могу
примењивати најкасније до истека тих рокова. Ова одредба се у пракси реализује
тако што скоро сви закони који су усаглашени са Уставом СРЈ, односно сви нови
закони, садрже одредбу у којој је утврђен рок за доношење подзаконских прописа за извршавање тог закона, а тиме и рок за престанак важења ранијих подзаконских прописа.
5.
Досадашња пракса показује да је до прекорачења рокова утврђених
Уставним закономза доношење нових закона, односно усаглашавање постојећих
закона са Уставом СРЈ (пре свега рока утврђеног у члану 15. Уставног закона)
долазило више п у та.^ С тим у вези поставило се гапгање каква је правна судбина
савезних закона СФРЈ који нису усаглашени са Уставом СРЈ у року утврђеном
13.

Најзначајнији савезни закони који су донети у претходном периоду су органски закони из члана
90. Усгава СРЈ;Закон о Савезном суду („Сл.лист СРЈ, бр. 27/92). Законогрбу СРЈ („Сл.лист СРЈ“,
бр. 66(93), Закон о употреби заставе, химне и грба СРЈ („Сл.лист СРЈ“, бр. 66/93 и 24/94); затим
Закон о имовини СРЈ („Сл.лист СРЈ“. бр. 41/93 и 24/94; Закон о изменама Кривичног закона СРЈ
(„Сллист СРЈ“, бр. 35/92, 37/93 и 24/94); Закон о изменама и допунама Закона о облигационим
односима („Сллист СРЈ“, бр. 31/93; Закон о савезним судским таксама („Сл.лист СРЈ“, бр. 32/94);
Закон о савезнн.м админисгративним таксама („Сплист СРЈ“, бр. 32/94; Закон о савезним административним таксама („Сллисг СРЈ“). бр. 81/94); Закон о слободним зонама („Сл.лист СРЈ“, бр.
81/94); Закон о упису у судски регистар („Сллист СРЈ“, бр. 80/94). Закон о производњи и промету
лекова („Сллисг СРЈ“, бр. 18/94). Закон о финансирању научно-технолошког развоја („Сллист
СРЈ“, бр. 31/93, као и низ других савезних закона који буду доношени у циљу реатизовања економске политике земљ>е, регулисање одређених односа за време примене санкција Савета безбедносги УН, као и спровођење превремених избора 1992. године.
Најзначајнији предлози закона који се налазе у скупштинској процедури су: Предлог закона о
задругама, Предлог закона о основама радних односа, Предлог закона о штрајку. Предлог
закона о политичким странкама и удружењима грађана која се оснивају за територију СРЈ,
Предлог закона о помиловању, Предлог закона о хартијама од вредности, и др.
14. Објективно до највећег прекорачења дошло је З1.децембра 1993. године. Почетком 1994.
године са Уставом је било усклађено нешто више од једне трећине закона из члана 15.
Уставног закона. У овој ситуацији правно је било најчистије изменити рок утврђен у члану
15. Уставног закона, али због распуштања Народне скупштине Републике Србије, односно
престанка мандата посланика у Већу република Савезне скупштине из Републике Србије.
до измена Уставног закона дошло је тек крајем марта 1994. године.

Уставним законом. У одговору на ово питање се износе у основи два
миш љ ењ а.^
Према једном, савезни закони који нису усклађени са Уставом у року
утврђеном Уставним законом престају важити даном истека тог рока. Ово
мишљење полази од правила !ех роШпог ... и решења утврђеног у члану 12.
Уставног закона у коме је изричито наведено да савезни закони и други савезни
прописи остају на снази до њиховог усклађивања са Уставом у роковима
одређеним Уставним законом ако Уставним законом није утврђено да престају
да важе.
По другом мишљењу, савезни закони СФРЈ који нису усаглашени са новим
Уставом у року утврђеном Уставним законом, не престају важити истеком тог
рока. Одредба члана 12. Уставног закона по овом мишљењу није једнозначна и
њено се право значење утврђује полазећи и од појединих одредаба Устава и
Уставног закона у целини. У правном систему, према овом мишљењу, савезни
закони остају на снази све док не буду усклађени са Уставом СРЈ, а престају
важити само они савезни закони који су чланом 13. Уставног закона изричито
стављени ван снаге. Утврђивање обавезе усклађивања постојећих савезних
закона са новим уставом у одређеном року по овом мшпљењу значи: да сви
закони СФРЈ морају бити усклађени са Уставом СРЈ; да ти закони остају на снази
и да савезни органи имају обавезу да савезне законе ускладе са Уставом СРЈ у
утврђеним роковима. Пропуштање рока у којем савезни закони морају бити
усклађени са Уставом СРЈ не може имати за последицу престанак важења тих
закона, али по истеку тог рока Савезни уставни суд може да цени усаглашеност
ових закона са Уставом и да као тзв. негативни законодавац одредбе тих закона
за које утврди да‘нису сагласне са Уставом, својим одлукама отклони из правног
система земље.
Савезни закони СФРЈ су по истеку рока из члана 15. Уставног закона
примењивани у пракси на основу једног међу правницима спорног тумачењ а.^
Ово понашање се вероватно може оправдати целисходношћу, али се не може
рећи да је правно потпуно коректно. Понашање по праву, захтевало је благовремено усклађивање тих закона, или благовремену измену рока утврђеног у
Уставном закону за њихово усклађивање, а након истека тог рока понашање по
принципу 1ехроМепог, односно понашање у случају постојања правних празнина.
6.
С обзиром на значај, односно обим и дубину промена ко је треба извршити
у савезном законодавству у процесу његове изградње на основама и начелима
утврђеним новим Уставом, сагласно члану 19. Уствног закона, Савезна
скупштина образовала је Комисију за усклађивање савезних прописа са Уставом
15.

О овим мишљењима вођена је расправа и на седници Правног савета Савезне владе, од 13.
децембра 1993. године. Савет се определио за друго мишљење.
16. О могућности примене закона након истека рока утврђеног уставним законом за
усаглашавање тих закона са уставом, упоредити М.Јовичић (оп.цит.ст. 237) по коме се
такви неусаглашени закони не би „примењивали, с обзиром на правило 1ех р о з Г е п о г ..“

СРЈ. Комисија као заједничко радно тело већа Савезне скупштине образована је
са задатком да предложи већима Савезне скупштине програм усклађивања
савезних прописа са Уставом СРЈ, водећи рачуна о роковима утврђеним
Уставним законом и о хитности регулисања појединих питања и односа.
Комисија је половином 1993. године утврдила програм усклађивања, у чему се до
сада исцрпила сва њена активност, без обзира што се програм Комисије није остваривао и што су рокови за усклађивање савезних закна у Уставнм заКну мењани
више пута. У дношењу савезних закона, односно изградњи правног система СРЈ
до сада није било неког прецизног и довољно логичног реда. Анализа закона
који су донети, показује да су, сем незнатних изузетака, доношени најпре савезни
закони којим су уређивани односи у областима које су захтевале мање промене,
док су остали неусклађени закони у областима у којима је требало извршити
скуштинске измене, односно на нов начин уредити односе (нпр. својински однси,
порески систем, правни положај предузећа, усганова и других субјеката, јавно
информисање, остваривање појединих слобода и права човека и грађанина и др.).
На то је сигурно са своје стране утицала неактивност Комисије и њен однос
према усаглашавању савезног законодавства са Уставом С Р Ј.^
7.
Изградња правног система СРЈ до сада вршена је превасходно доношењем
нових савезних закона. Наиме, опредељење је савезног законодавца да се
„усаглашавање“ постојећих савезних закона са Уставом СРЈ врши пре свега
доношењем нових савезних закона, или стављањем ван снаге појединих закна
СФРЈ, док су ретко вршене измене и допуне савезних закона С Ф РЈ.^ То је последица пре свега чињенице пгго су Уставом СРЈ извршене темељне промене
економског и политичког система земље у односу на Усгав СФРЈ из 1974. године,
а такве промене подразумевају и ново законодавство.
С обзиром на садржину Устава, односно релативно мали број одредаба,
затим напуштање тенденције нормирања свих друпггвених односа, као и технику
којом је писан, уставотворац је оставио врло широке оквире законодавцу и
изградњи правног система Југославије. Има мишљења да је Устав СРЈ у
недовољној мери регулисао темељне институте друштва, али да се то може
надокнадити кроз целину правног система, с тим што је то ипак нижи степен
заштите одређених значајних института друштва.^ Без обзира на тенденцију
уставотворца да се сви друштвени односи не нормирају, у правном систему се
морају уредити и разрадити основна начела и основни уставни институти у
области економског уређења земље и политичког система, као и начин ост17.

Оваква оцена раду Комисије не значи да и други фактори нису негативно утицали на остваривање законодавне функције федерације.
18. Нпр. види Закон о изменама и допунама Закона о облигационим односима („Сл. лист
СФРЈ“, бр. 31/93 и Закон о изменама Кривичног закона СФРЈ („Сл.лист СРЈ“, бр. 35/92 и
37/93).
19. А.Фира, оп.цит., стр. 126.

варивања и заштите слобода и права човека и грађанина. Без тога нема ни остваривања Устава.
Ново савезно законодавство и правни систем Југославије у целини не може
се градити простом рецепцијом, односно једноставним преузимањем решења из
закона Социјалистичке Федеративне Републике Југославије. При изградњи
савезног законодавства морају се уважавати и уграђивати принципи и правни
инсгитути који представљају опште цивилизацијске тековине (посебно у области
грађанског, кривичног и привредног права). Правни систем Југославије, мора
бити компатибилан са правним системима савремених земаља, а пре свега европских, како би се обезбедило несмет ано кретање људи и капитала и повезивање са
светом, с тим што овај захтев никако не значи просто преузимање одређених
решења других земаља у наш правни систем. И на крају, савезни закони и други
прописи у правном систему Југославије морају се ослободити идеолошких
оптерећења као и норми које нису правила понашања већ казуистика и непотребни детаљи а што је у законодавству СФРЈ било доста изражено. Можда је
сувишно подсећати да нас је наше претходно искуство морало научити да правни
систем земље мора бити остварљив (примењив) и животан тј. да норме морају
одговарати стварности.
8.
Анализа одредаба Устава СРЈ (пре свега члана 77.) показује да Су у законодавну надлежност федерације стављене веома значајне и бројне области и да је
домашај законодавних овлашћења савезне државе у целини посматрано овим
уставом знатно прош ирен^ Та овлашћења сврстала су савремену Југославију у
ред федерација са значајним и широким компетенцијамаА) Са становишта
изградње правног система, то значи да је савезна држава та која сем незнатних
изузетака треба да донесе најзначајније законе којима ће се разрадити основна
начела и принципи Устава.
Колико ће се у пракси доследно реализовати законодавна функција федерације, показаће време које долази. Досадашње искуство је недовољно за
извлачење генералних оцена и ставова, али су уочљиве одређене тенденције или
боље рећи знакови који нису у складу са уставним опредељењима о Југославији
као модерној и ефикасној федерацији. У периоду од доношења Устава СРЈ до
сада је испољена изузетно скромна законодавна активност савезне државе. У
правном систему Југославије данас је неупоредиво више савезних закона и
других прописа који су несагласни са Уставом. Шта то значи за функционисање
Југославије као правне државе и државе засноване на владавини права с обзиром
20. То не значи да Устав СРЈ у неким областима, односно питањима није сузио законодавну
надлежност федерације.
21. За сагледавање целине законодавне надлежности савезне државе поред одредаба члана
77. Устава СРЈ и одредаба о делокругу Савезне скупштине значајне су и друге одредбе
Устава у којима је утврђено да се поједина питања уређују савезним законом (што је
утврђено у 33 одредбе Устава) односно да ће се поједина питања уредити законом (то је
утврђено у 25 одредаба Устава), а што може значити и републичким и савезним законом.

на дубину промена прокламованих Уставом не треба посебно наглашавати, тим
пре ако се има у виду чињеница да се ради о законима од изузетноГ значаја за
привредни систем земље (нпр. закон о својинским односима, закон о
предузећима, закон о задругама, закон о осигурању, закони из области великих
техничко технолошких система и сисгема веза, саобраћаја и др.), односно законима значајним за функционнсање државе и њених органа (управно право у
најширем смислу, унутрашњи послови и државна безбедност, међународни
односи) или за оствасривање и заштиту основних слобода и права грађанина
(радно, пензијско и социјално законодавство, јавно информисање, слобода
политичког и другог удруживања, кривично-правна и друга заштита појединих
слобода и права и посгупци пред државним органима).

Ј>С

Анализа досадашње праксе показује да се усклађивање савезног законодавства и правног система у целини са Уставом СРЈ одвија изузетно споро. Тако
и после више од две и по године од доношења новог Устава савезно законодавсгво у кључним областима ниЈе усклађено са Уставом. Отуда се и неке
виталне функције савезне државе и не остварују (чему наравно битно доприносе
и други узроци), а друштвени односи у економском и политичком систему не
трансформишу и не остварују у складу са опредељењима Устава.
Овом приликом нећемо улазити у анализу узрока таквог стања, али је сигурно да такво стање не доприноси утемељењу Савезне Републике Југославиј као
правне државе и државе засноване на принципу владавине права. Уколико би
овакво стање потрајало (а за шта има индиција) то ће уз остале чиниоце, знатно
отежати остваривање основних приницпа и начела новог Устава, односно
њихово претварање у реалне односе. Због непосгојања позитивног законодавства заснованог на Уставу СРЈ, савремена Југославија са уставно правног и
институционалног аспекта у многоме делује као „недовршена држава". Сасвим је
разумљивода од априла 1992. глдине до данас није у целини и у потпуности могло
бити изграђено савезно законодавство и правни систем Југославије. Међутим,
нема никаквог оправдања за чињеницу да неки темељни савезни закони у
најзначајнијим областима односно гранама права нису донети, односно
усклађени са Уставом. Многи од тих закона се налазе већ више од годину дана у
скупштинској процедури, а ти закони су кључни за реализацију основних
уставних принципа.
Тешко је рећи која су то главна обележја правног система савремене Југославије, као уосталом и већине источно европских земаља. То је правни систем
друштва у транзицији у коме егзистирају и дошширају својим бројем и
садржином закони донети на основу Устава СФРЈ који је утврђивао сасвим друга
начела и принципе организације друштва. Обележје социјалистичког самоур-

павног права и савезног законодавства чије се извршавање темељи на одговорности републичких органа још увек су видна, а нови правни систем који се гради
још увек није изграђен у својим темељним установама и институтима. Велике су
правне празнине, а често се прилазило само формалном и терминолошком
усклађивању савезних закона СФРЈ са новим Уставом. Не можемо се отети
утиску да у законодавној разради основних уставних начела и института има
много лутања, просте рецепције решења из правних система других земаља или
решења из савезних закона који се стављају ван снаге, уношења решења непримерених нашој реалности и сл. Начела и одредбе Устава СРЈ представљају
полазну претпоставку за изградњу модерног правног система земље. Међутим,
то само по себи није довољно за његову целовиту изградњу. Остваривање Устава
претпоставља и одговарајуће социјалне и друге снаге које ће реализовати
уставна решења и претакати их поред осталог у законске и друге правне норме,
као ,дтрву степеницу“ у примени Устава.
(чланак примљен: 11. 0 1 .1995.Г.)
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Статус радника у процесу својинске трансформације
друштвених предузећа
Резиме
У овом нланку аутор разматра питање статуса запослених у процесшш
претварања друштвеноГ предузећа у друштво капитала. Аутор даје ваљане
одГоворе на Гштшња технолошкоГ и економскоГ вишка запослених, питање
монопола на радно место, као и питање начина и поступка утврђивања
престанка потребе за радом радника. Аутор се залаже за системско и континуирано решавање питања вишка запослених у друштвеном предузећу, уз
измештање социјалне функције из предузећа.
Кључне речи:

друштвено предузеће, вишак запослених, својинска трансформација

Увод
1.
Процес претварања друштвеног предузећа у предузеће са другим
различитим облицима својине праћен је утврђивањем даљег правца рада и развоја предузећа, а тиме нужно и технолошким и другим промјенама. То се
одражава на положај запослених радника. Функционисање дотадашњег
друштвеног предузећа у новој својинској структури, поред веће покретљивости
радника у радном односу и захтјева за евентуалним пријемом нових радника,
често доводи до потребе смањења броја запослених радника. Тржиште свим

својим субјектима налаже повећање способностуи прилагођавања његовим
законитостима при чему се као једна од мјера рационализације, али и као услов
опстанка у тржишним условима привређивања. примјењује и утврђивање евентуално прекобројних радника и решавање њиховог даљег радно-правног статуса.
Тржиште захтијева да тим радницима престане радни однос. Али, на другој
страни стоји уставно одређење да раднику може престати радни однос против
његове воље само под условима и на начин утврђен законом и колективним уговором.
2.
У овом тексту ће се анализирати неки аспекти постојећим прописима
утврђеног начина и поступка усклађивања броја радника са стварним потребама
процеса рада и могућностима предузећа, као једног од најизраженијих проблема
са којима се сусрећу друштвена предузећа у процесу својинске трансформације.
Овђе неће бити ријечи о правима која се законом гарантују радницима за чијим
радом је престала потреба, нити о условима под којима се та права остварују,
односно под којима раднику може престати радни однос. Осврнуће се само на
нека начелна и недовољно разјашњена питања која се постављају у решавању
овог проблема. Уочава се, такође, да тај поступак може и дуже да траје и да од
момента доношења програма технолошких и других унапређења па до коначног
решења сгатуса радника за чијим радом је престала потреба треба донијети
велики број појединачних одлука и других аката. У постојећој регулативи примијетна је и извјесна неусклађеност између појединих прописа што се такође негативно одражава на успјех и ефикаснот цијелог процеса.
I Трансформација друштвених предузећа и вишак радника
1.
У нашем позитивном законодавству утврђен је институт "престанка
потребе за радом радника" који се односи на раднике у предузећу који се нспољавају као вишак запосленнх. Из законских одредби произилази да се под појмом "технолошког вишка" подразумијева пресганак потребе за радом радника
због технолошких и других промјена, односно модернизације средстава и процеса рада којима се доприноси повећању продуктивности и успјеха у пословању
предузећа. Ради се о смањењу учешћа живог рада у корист рада опредмећеног у
новим средствима и технологији.
Закон о основним правима из радног односа ("Сллист СФРЈ", бр. 60/89 и 42/
90) предвиђа права која се обезбеђују радницима који се појављују као вишак али
њихово остваривање веже за постојање неког из одређеног уског круга узрока
услед којих је престала потреба за радом радника. Наиме, Закон као основ за
примјену тих права предвиђа да је потреба за радом радника престала због технолошких и других унапређења којима се доприноси повећању продуктивности и
увећава успјех организације, односно послодавца. Уређује се, значи, само случај
када је потреба за радом радника престала због позитивних кретања која
увећавају резултате у пословању предузећа. Републички закони о радним одно-

сима покушали су бити потпунији, па предвиђају и друге разлоге, сем технолошких и других унапређења, услед којих може доћи до престанка потребе за
радом радника. Тако је Закон о радним односима Црне Горе ("Сл.лист СР ЦГ",
бр. 29/90 и 28/91) додао и "организацијска унапређења" и "економске разлоге".
Такође и Општим колективним уговором у овој републици ("Сл. лист СР ЦГ",
бр. 49/90) иста права су призната и вишку радника који је настао услед економских унапређења. Ова проширења основа у републичким законима на први
поглед могу изгледати сувишним, јер технолошко унапређење у свом
уобичајеном значењу правног појма садржи у себи и организационе промјене и
друга унапређења којима се доприноси повећању продуктивности и увећава
економски успјех предузећа, што је вјероватно сматрао и савезни законодавац.
Међутим, ако се пође од значења појма технолошких промјена у језичком
смислу онда се иоказује да је оно знатно уже и не укључује у себе организационе
и друге промјене. Зато се наведене допуне у републичким законима могу сматрати прецизирањем које треба да допринесе смањењу неспоразума у тумачењу и
примјени ових прописа.
И поред свега је, чини се, осгало прилично нејасно због којих се све разлога
може утврдити престанак потребе за радом радника, да ли само због
унапређења, која могу бити различита, или и у другим случајевима. Одредби
Закона о основним правима из радног односа, као што је речено, могло би се
замјерити из разлога што не решава проблем статуса радника који се јављају као
вишак због економских тешкоћа у пословању предузећа. Могуће је да је законодавац пошао од става да привредни субјекти који лоше послују и западну у економске тешкоће треба да се преоријентишу на нови начин и програм рада, а ако
то није могуће да престану са радом. Но, у сваком случају, Закон, чини се, својим
решењима осгавља мало простора предузећима да и својим актима слободније
Уређују ова питања, игго не доприноси поспјешивању циљева привредне
реформе на овом подручју. Републички законодавци су, као што је речено, били
потпунији али би се њихове одредбе могле посматрати и са становишта постојања правног основа за, макар и на посредан. начин, проширивање савезним
законом утврђених основа престанка радног односа.
2.
У садашњем стању привреде код нас, реално посматрано, посгоји вишак
радника који је настао по различитим основима, али сигурно најмање као последица унапређења у процесу рада. Могло би се рећи да се најчешће ради о
вишку радника који настаје као последица економских тешкоћа. Велики број
предузећа проводи поступак трансформације притиснут таквим проблемима. То
значи да је незнатан број радника прави технолошки вишак јер у постојећим
условима привређивања ријетко се дешава да предузеће може направити крупне
захвате у технологији који подразумијевају финансијска улагања у смислу
измјене постојеће технологије или макар замјене већег дијела средстава за
производњу. Али, у садашњим условима кризе могло би се узети да и само
рјешавање вишкарадника који је настао из економскихразлога представља неки

вид унапређења који доприноси повећању продуктивносги и увећава успјех
предузећа. Зато је републички прописима и предвиђено да радници који су посгали прекобројни из економских разлога могу да се обухвате појмом технолошког винжа и користе правима које закон предвиђа за решавање статуса
тих радника.
Са друге стране, инсистирање на разликовању технолошког од економског
вишка показује се од секундарног значаја и не толико нужно. То разликовање је
у законским актима и теоријском разматрању доста једноставно направити јер се
код технолошког вишка ради о радницима за чијим даљим радом престаје
потреба због примјене нове технологије, а у случају економског вишка у питању
су радници који постају сувишни због економских тешкоћа. Међутим, у пракси
предузећа која проводе својинску трансформацију та разлика се никада не може
јасно уочити. Наиме, технолошке и економске промјене су међусобно чврсто
прожете, једне другима изазване и чине узрок, односно последицу. Осим тога,
треба имати у виду да се и у земљама развијене тржишне привреде, у којима је
далеко једноставније разликовати технолошки вишак од економског, примјењује међународна конвенција која обавезује на решавање статуса радника "за
чијим радом престаје потреба из технолошких, структуралних и економских
разлога". Битно је да се свим поменутим начинима, тј. технолошким, организационим и другим унапређењима, као и економским промјенама постиже већи
степен продуктивности и увећава економски успјех предузећа.
Примијећено је, такође, да би разликовање технолошког од економског
вишка радника могло бити схваћено и тако да се предузеће може ослобађати
вишка радника само у случају када је он настао као последица економских
тешкоћа, али не и онда када послује економски успјешно и уводи нову технологију. На тај начин би у повољнији положај дошла предузећа која послују у
економским тешкоћама од оних која се налазе у фази економског просперитета
и праве нове захвате у технологији, пгго би, наравно, дестимулативно деловало у
њиховом настојању да се прилагоде захтјевима тржшнта.
3.
Од технолошког вишка радне снаге мора се јасно разграничавати вишак
радника који настаје као последица неодговарајуће организације процеса рада.
Наиме, технолошка унапређења морају бити праћена одговарајућом организацијом процеса рада. У противном, неодговарајућа организација процеса рада
може да поништи све резултате технолошких унапређења и за последицу може
имати да радник губи посао и појављује се као вишак који се такође означава
технолошким вишком али који то у ствари није. Зато се тај проблем мора имати
на уму и решавати организационим унапређењима, тј. сталним усавршавањем
организације процеса рада и систематизације радних мјеста предузећа. Слична је
ситуација када због неодговарајућег односа појединих радника према раду
предузеће западне у економске тешкоће које затим доводе до престанка потребе
за радом одређеног броја радника. Ни ти радници не могу се сматрати економ-

ским вишком, а према радницима чијим је неодговорним односом рпема раду
предузеће запало у такву ситуацију морају се примијенити мјере одговорнослш.

II Укидање монопола на радно мјесто
1. Вишак радне снаге јавља се и као последица дуго заступане политике екстензивног запошљавања. Наиме, међу радницима који се означавају као технолошки вишак велики је проценат само привидно запослених радника.
Прелазак на тржишни начин привређивања практично значи губљење мјеста у
процесу рада за те раднике. Али, наравно, не може тако велики број радника
одједном постати технолошки вишак. Никаква технологија не може тако брзо,
поготово не у нашим условима привређивања, истцснути и замијенити толико
радника. То говори да се не ради о технолошком вишку у правом смислу ријечи,
већ о радницима који су засновали радни однос у периоду прекомјерног
запошљавања, а стварно су остали неупослени.
Ако се жели изградити тржиште рада и радне снаге, као сегмент тржишне
привреде, онда је нужно укинути монопол на радни однос и радно мјесто који је
условио низ негативних последица, као пгго су неадекватан однос према раду и
радним обавезама, недисциплина, нелојална конкуренција итд. У нашој земљи је,
као што је познато, дуго вођена расправа о могућностима измјена уставних и
законских аката које би довеле до укидања монопола на радни однос и радно
мјесто. Међутим, укидање тог монопола отежавала је чињеница да је он био у
функцији неке врсге социјално-политичког монопола који је управо преко
института стабилног радног односа јачао своју друштвену моћ. Зато је право на
рад радника који успјешно испуњавају своје обавезе из радног односа дуго било
угрожено обавезама друштвене заједнице према оним другима. Право на рад
може бити уставом предвиђено као право сваког човјека и грађанина, као што је
то уређено важећим Уставом Црне Горе ("Сл.лист Р ЦГ", бр. 48/92), али под
условом да се остварује у демократској и правној држави у којој се стварају
правни и социјални услови за његову реализацију. Пуна запосленост свих
грађана способних за рад може се означити као један од основних циљева укупног друштвеног развоја. Реформа друштвених односа у цјелини не може дати
резултате, друштвене противурјечности и сукоби ће се и даље заоштравати, уколико се политика запошљавања не буде успјешно изграђивала и остваривала.
Решење сталног сукоба радника и нерадника не може се тражити у заопправању
дисциплинске или друге одговорности ових других, већ у законским решењима и
инструментима који ће конкуренцију запослених и незапослених, као и међусобну конкуренцију запослених, стално појачавати.
2. Закон о основним правима из радног односа учинио је значајан помак у
напуштању концепта стабилног радног односа. Стабилносг радног односа и сигурност радног мјеста гарантовани су само успјехом у раду и резултатима рада
радника. Статичност је замијењена покретљивошћу радника, јер стечене

стручне квалификације и на основу њих једном засновани радни однос нијесу
довољни да трајно гарантују радни однос. Релативизација радног односа је последица чињенице да тај однос постаје двострани однос који може трајати само
дотле док његове стране уредно извршавају своје обавезе. Неизвршавање
обавеза које чине садржину радног односа за последицу има отказ који стоји на
располагању свакој страни у складу са законом и општим актима.
Последица тих промјена је да извјестан број радника евидентно осгаје без
посла, укључујући и могућност да протеком двије године више немају ни помоћ у
висини зајемченог личног дохотка. Зато изгледа да престанак потребе за радом
радника више не може бити третиран као неки специфични економски или социјални проблем и нека страна појава, како се често схвата. Као таква, та категорија се затим покушава грчевито решавати како би се што брже уклонила.
Заборавља се при томе да је технолошки вишак неминовни пратилац увођења
тржишне привреде који захтијева своје адекватно радно-правно решавање.
3.
И Закон о основним правима из радног односа полази од таквог става,
предвиђајући да радницима за чијим је радом престала потреба због технолошких и других унапређења може престати радни однос. Закон, међутим,
има у виду начело ранијег устава да ти радници не могу остати без посла док им
се не обезбиједе одређена законом утврђена рпава и зато садржи и обезбјеђење
одговарајућег степена сигурности радника који дођу у тај положај. У земљама са
развијеном тржишном привредом у којима функционише тржиште радне снаге.
као што је познато, у случају престанка потребе за даљим радом радника, њему
радни однос престаје одмах, уз обезбјеђење одговарајућих права. Међутим, у
нашем садашњем друштвено-економском систему. који се налази у фази
преласка од договорне ка тржишној привреди, такво аутоматско решавање статуса ових радника није могуће јер би изазвало крупне последице по њихов даљи
материјални статус и статус њихових породица. Управо због тоГа Закон о
основним правима из радног односа и републички закони о радним односима
предвиђају прелазна решења, а наиме да раднику за чијим радом је престала
потреба због технолошких, економских или организационих промјена радни
однос може престати али тек када му се обезбиједе одређена права по основну
дотадашњег рада, у складу са критеријумима утврђеним општим актом. односно
колективним уговором. Уочава се и интенција савезног закона да републичким
законима, а затим и аутономној регулативи. предузећа препусти ближе
обезбјеђивања права ових радника. При томе се могу разликовати углавном трп
вида запггите радника који се показују као вишак. Први модалитет је
обезбјеђење другог радног мјеста које одговара стручној спреми и радним
способностима радника, у истој или другој организацији. Други начин је
омогућавање остваривања права на рад, тј. добијање радног мјеста уз промјене у
стручној спреми као што су преквалификација, доквалификација, дошколовање
и сл. Најзад, трећи вид је обезбјеђење, у складу са законом, "одређених права по
основу рада" (докуп стажа за остваривање права на пензију, новчана давања у

циљу обезбјеђења самосталног обављања одређених дјелатности, односно новог
запослења, други видови материјалне заштите).
Такав начин обезбјеђења права радника за чијим радом је престала потреба
несумњиво ствара материјалне обавезе за предузеће што се одражава и на материјални статус осталих радника. Зато има мишљења да такав концепт није повољан за предузеће и да је законодавац морао имати у виду економску моћ
привредних субјеката који терет обезбјеђивања социјалне сигурности радника
треба да поднесу. То се посебно односи на тзв. "мале" послодавце због чега су та
рјешења, каже се, противна подстицању развоја мале привреде која је готово у
свим програмима привредног развоја означавана као основни правац промјене
структуре привредног система и својинских односа. Законодавац је, међутим,
чини се сасвим исправно, у садашњим условима прелазног периода, дао приоритет обезбјеђивању материјалне и социјалне сигурности радника који се појављују као вишак и стварању услова за то.
Још једно питање у законском уређењу права радника за чијим радом је
престала потреба је, чини се, такође веома значајно. То је тзв. одредба о "двије
године" која, како је примјећено, садржи низ слабости. Треба се подсјетити да је
та одредба била критикована и у свим фазама припреме Закона. Наиме,
примјена те одредбе може за последицу имати онемогућавање остваривања
неког од права која обезбеђују радну и социјалну сигурност радника, јер протеком двије године, за које вријеме прима новчану накнаду најмање у висини
зајемченог личног дохотка радник, уколико у међувремену није остварио ни
једно од права. остаје без посла. Мањкавост наведеног законског решења огледа
се и у употреби економске категорије зајемченог личног дохотка која је у условима утврђивања најниже цијене рада изгубила своје мјесто и попримила
обиљежје социјалне категорије.

III Нека питања начина и поступка утврђивања престанка потребе за
радом радника
1. Број и структура радника који су објективно потребни за даљи процесрада
трансформисаног предузећа не може се утврђивати слободно и по сопственом
нахођењу већ се то мора учинити на основу програма технолошких и других
унапређења за чију се израду сгичу услови у самом процесу трансформације
друштвеног предузећа. Тај програм, као што је речено, не односи се само на технолошка и друга унапређења којима се доприноси повећању продуктивности
рада, већ може обухватити и економске и организационе промјене код оних
предузећа која због економских тешкоћа или неадекватне организације послују
неуспјешно, да би након извршених промјена на новој економској основи и са
бољом организацијом рада могли и са мањим бројем радника постићи исти или
бољи пословни успјех.

Програм технолошких и других унапређења у предузећу мора садржати и
елементе о кадровима, као што су број и сгруктура запослених радника, а затим
и предлог мјера, односно радњи које треба предузети у циљу решавања статуса
радника за чијим ће радом престати потреба. Што се тиче броја запослених радника ради се о глобалном сагледавању броја радника у цјелини тако да он обухвата све запослене раднике у предузећу, а не само оне за чијим радом престаје
потреба. Иначе, треба рећи да ни савезни ни републички закон не предвиђају
број запослених радника као битни елеменат одлуке о утврђивању вишка радника. То је нормално јер је у суштини цијелог процеса тежња за побољшањем
економске моћи предузећа до којег треба доћи преко технолошких, организационих и других унапређења, при чему број запослених радника није у првом
плану.Структура радника се изражава према стручној спреми, полу, годинама
живота и других елементима. Предлог активности треба да садржи конкретне
радње које ће се предузети за решавање статуса радника за чијим радом је
престала потреба, а у зависности од тога која права утврђена законом ће радници
остваривати.
Значи, програм технолошких и других унапређења предузећа треба да
покаже који послови у постојећој организацији предузећа даље постају непотребни што ће дати и број радника за чијим радом престаје потреба. Вишак радника се не утврђује само бројчано, већ и структурално. У сваком случају вишак
радника се не може утврђивати тако да се претходно утврди број радника
потребних за обављање процеса рада, па се затим утврди колико је у предузећу
радника преко тог броја, као што је то пракса код великог броја предузећа која,
међутим, не представља проналажење потребних и цјелисходних рјешења и као
таква се остварује на штету предузећа. На тај начин се, наиме, предузеће често
лишава искусних и способних радника, управо оних који су му у ствари најпотребнији, а у радном односу остају мање способни, што за резултат може имати
лошију кадровску ситуацију него прије отпочињања процеса трансформације.
Такође, могуће је да се у програму технолошких и других унапређења покаже
вишак одређеног профила радника. а истовремено потреба за радницима других
различитих занимања и посебних знања и способностн, што може изазвати и
повећање броја запослених запошљавањем нових радника.
Закон о својинској и управљачкој трансформацији Црне Горе ("Сл.лист Р
ЦГ", бр. 2/92. и 27/94) такође се, на посредан начин, дотиче питања радника за
чијим је радом престала потреба и то првенствено одређивањем обавезне документације која се подноси надлежним државним органима уз одлуку о трансформацији предузећа у дионичко друштво или друштво са ограниченом
одговорношћу, а којом се презентирају подаци који треба да докажу да трансформисано предузеће испуњава потребне услове за успјешан почетакрада. Ријеч
је прије свега о програму трансформације предузећа који мора да садржи и
податке о постојећој кадровској и организационој структури предузећа, а у

дијелу о циљевима трансформације и намјераване организационе промјене и
предлоге рјешења за вишак радника.
2. Према томе, питање евентуалног вишка радника ставља се на дневни ред у
току поступка трансформације предузећа. Предузеће које се трансформише
може вишак радника ријешити прије доношења одлуке о трансформацији или,
пак, реализацију програма рјешавања права ових радника пренијети у ново
дионичко друштво или друштво са ограниченом одговорношћу. Јер, ново
друштво као правни следбеник предузећа које је трансформацијом престало постојати задржава сва права и обавезе према запосленим радницима.
Закон о радним односима Црне Горе прописује обавезу предузећа да утврди
и усвоји програм остваривања права радника за чијим је радом престала потреба.
Програм обавезно мора садржати број и списак радника за чијим је радом
престала потреба, права која се тим радницима обезбјеђују, потребна средства за
обезбјеђивање права и изворе потребних средстава за ту намјену. То је обавезна
садржина програма, а програм логично садржи и друге потребне елементе. Тако
утврђени минимум садржаја програма треба да гарантује објективност поступка
остваривања права ових радника који је за њих од посебног значаја.

Закључак
1. Промјена својинске структуре и технолошке промјене у друштвеним
предузећима несумњиво ће се одражавати на статус радника у радном односу.
Сасвим је нормално да се предузећа на различите начине прилагођавају новим
условима привређивања у циљу постизања што бољег резултата рада. Један од
начина може бити и рационализација постојеће радне снаге, која условљава и
појаву вишка радника и захтијева његово рјешавање. Показало се, наиме, да су
друштвена преду^ећа оптерећена проблемом вишка радне снаге и неадекватном
организацијом процеса рада.
Усклађивање броја запослених радника са новим захтјевима тржишта је,
дакле, нужност која се, међутим, мора одвијати по прописаном поступку у коме
се поштују права радника али и уважавају интереси предузећа при избору радника који се задржавају на послу. Спровођење објективног посгупка утврђивања
вишка радника и поштовање општим актом и колективним уговором утврђених
критеријума којима се поименично идентификују радници за чијим радом
престаје потреба, као и обезбјеђење примјене објективних, хуманих и равноправних критеријума при остваривању права предвиђених за рјешавање статуса
тих радника, чини само дио заштитних механизама које је од стране друштвене
заједнице потребно обезбиједити. Но, обзиром на стање цјелине односа у
друштву пуна заштита радшжа који су као вишак дошли у стање
неангажованости тешко да ће моћи бити обезбијеђена, јер ће их привреда и
остале дјелатности споро поново преузимати. Зато ни значајније ефекте својин-

ског пресгруктурирања друштвених предузећа у погледу стања на тржишту
радне снаге не треба брзо очекивати.
2. Имајући у виду чињениду да ће вишак радне снаге као последица, у
највећој мјери, ранијих пропуста у политиди запошљавања бити и даље присутан
намеће се закључак да је тај проблем потребно рјешавати систематски, на измијењеним основама и као сасгавни дио реформе цјелине привредног система.
Наиме, значај овог проблема, знатна финансијска средства потребна за
његово рјешавање, уз неопходни степен стручних знања и професионализма,
захтијева груписање свих ових фактора, односно лоцирање рјешавања овог
проблема у одређене специјализоване институције, као што је Завод за тржиште
рада и сл. Тиме би се обезбиједила уједначеност поступка, објективност
примјене критеријума, као и уопште већи ниво сигурности у остваривању појединих законом утврђених права радника. Осим тога, потребно је и изналажење
нових финансијских могућности за реализацију тог модела и обезбјеђење
квалитетнијег његовог нормативног уређивања. Питање радно-правног статуса
радника за чијим радом престаје потреба требало би уредити мањим бројем прописа али јединственије и то како у погледу утврђивања права која се признају
овим радницима тако и обавеза свих субјеката који су дужни да омогуће њихово
остваривање.
(чланак примљен: 15. 01.1995. г.)
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Значај стандардизације за унутрашње
тржиште Европске Уније
Резиме
Чланак Говори о стандардизацији и њеном значају за остваривање и функционисање унутрашњег тржишта Европске Уније.
Да би се м о г л о одвијати несметано и слободно кретање људи, робе, услуГа
и капитшла неопходно је омоГућити упоредивост, која се може остварити
само спландардизацијом.
Свесне националних разлика, земље чланице ирихватиле су процес стандардизације, схваћен као процес усаглашавања који се врши на свим нивоима и у
свим областиша.
Значај стандардизације велик је и за земље нечланице, при чему се мисли на
њшово настојање и тежњу да наступе на тржшиту Европске уније. Услов за
њихово деловање је усаглашавање са захтевима т о г тржишта.
Зато је крај XX века доба за стандардизацију и доба стандардизације.
Кључне речи:

стандардизација, стандард, европска унија, унут:рашње
тржиште, хармонизација прописа, заштшта поплрошача

Увод
Унутрашње тржиште (зт§1е, т1ета1 тагке!) петнаест земаља Европе представља највеће светско тржиште са око 350 милиона потрошача. Поређења ради,

тржиште САД-а има око 250 милиона потрошача, а Јапана око 150 милиона. Оно
чини заокружено подручје без унутрашњих граница, у оквиру којег је
обезбеђено слободно кретање људи, робе, услуга и капитала. Такво једно
тржиште има шансе да резултира већом продуктивношћу, нижим ценама,
великим бројем радних места и побољшањем других економских фактора.
Национална разноликост петнаест земаља, делова тог тржишта, отвара потребу
усаглашавања свих елемената неопходних да се наведено слободно кретање несметано обавља. То усаглашавање врши се великим делом путем стандардизације.
Стандардизација предсгавља један од основних елемената савремених
држава намењених усмеравању технолошког развоја и спровођењу неопходне
друштвене контроле над избором и применом технике и технологије у производњи и другим делатностима.^
Ово је данашње схватање стандардизације, схватање које је настало као
резултат еволутивног процеса у последњих сто година.

Развој стандардизације
Развој стандардизације би се могао пратити кроз неколико временских
етапа.
Прва етапа би могла временски обухватити период до I светског рата. У то
доба стандардизација се развија у великим капиталистичким предузећима и
служи као средство унутрашње рационализације пословања. У оквиру оваквих
великих предузећа производе се производи истих карактеристика и истог
квалитета, што је у основи предуслов за специјализацију и кооперацију у индустрији сложене производње. Стандардизовани термини онемогућују неспоразуме,
а стандардима усаглашене методе испитивања омогућавају јединствене критеријуме утврђивања квалитета. Већ тада постоји ИЕЦ - 1п1етаћопа1 Е1ес1го1есћшса1
Сопншзбгоп (основана у Лондону 1906. године) - организација која се бави стандардизацијом.
Други период могао би да буде уоквирен Првим светским ратом. Предности
стандардизације, уочене у пракси, масовно се користе у војној индустрији.
У трећој развојној етапи, периоду после првог светског рата, стандардизација доживљава своју експанзију. У то доба се уочава двоструки значај њене
примене. С једне стране, она и даље предСтавља средство рационализације
производње, али, с друге стране, и умањује конкурентску борбу на тржишту.
Производе се стандардни производи и смањује њихов број и врста.
Стандардизација осваја међународни ниво између два светска рата, у периоду који би се могао назвати четвртом етапом њеног развоја. У овом периоду
1.
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стандардизација се птири на нова подручја. Наиме, поред карактеристика и
квалитета производа, који подлежу стандардизацији, поред метода испитивања и
мерења који су њоме обухваћени, она сада обухвата и сам рад, радне поступке и
процесе. Тако заокружује све операције људске делатности.
У то време државне управе многих земаља, свесне значаја стандардизације,
започињу потпомагање њеног развоја. Учесгвују у оснивању посебних установа
за стандардизацију, признају им посебан статус установа које обављају делатност
од јавног интереса и финансирају њихову делатност. Стандардизација више није
ствар привредних организација, она постепено добија све већу важност и уздиже
се до државног значаја, посебно преузимањем функција и одговорности у
области технолошкогразвоја. Државни органи се све чешће уплићу у ову област.
Немачка је била прва држава која је своју установу за сгандардизацију ДИН
прикључила надлежном министарству. Она је прва донела прописе из ове
области. Оперативно, то је прва држава која се "позивала на стандарде". До краја
Другог светског рата 1450 ДИН стандарда унесено ј е у 54 прописа о стандардизацији.
Друге развијене земље следе пример Немачке, па овакав начин регулисања у
области примене технике и технологије постаје правило. И земље Истока и
земље Трећег света прихватају искуства западних земаља, тако да у оквиру
државне администрације настају посебна министарства за област стандардизације. Колики је значај дат овој материји, најбоље говори пример Чехословачке,
где је чак у једном периоду потпредседник владе био задужен за овај ресор.
Овако велики значај даје стандардизацији цела међународна заједница.
Наиме, нагли развој индустријске производње, транспортних средстава, саобраћаја и комуникација указао је на све веће проблеме које ствара различитост у
међународној трговини. Једини излаз била је и јесте међународна стандардизација.
Као резултат уочених потреба и оваквих ставова, још пре Другог светског
рата основано је, 1926. године, Међународно удружење за стандардизацију.
Удружење представља претечу данашње Међународне организације за стандардизацију ИСО - МетаПопа! Ог^атгаћоп Гог ЗШпдагсИгаћоп. Прва привремена
скупштина ове организације одржана је у Лондону, непосредно после Другог
светског рата, 24. октобра 1946. године, док је рад организације званично започео
1947. године.
Пета етапа обухвата године непосредно после Другог светског рата, период
у којем се не догађају крупне промене на овом плану. За ову област влада све
веће интересовање, што резултира све већим бројем установа за стандардизацију
и све већим бројем стандарда инкорпорираних у правне прописе.
Шездесете године представљају шесту етапу - то је био важан период у којем
долази до значајних промена - како на националним плановима, тако и на
међународном плану.

У то доба много је организација, друштава, удружења и института које се
широм света баве овом проблематиком.
Од европских организација најпознатије су:
В81 - ВгШбћ 51апс1агс181пзитЦоп,
АНЧОК. - Аз.чсхлаЦоп &апса15е с1е погтаћбаћоп,
1ЈМ - Еп1е паглопаЈе ЈЛаНапо сИипШсааопе.
Од међународних организација које третирају ову област најзначајније су
већ поменуте 180 и 1ЕС. Ове две организације су доста дуго своју делатност на
подручју стандардизацијеобављале независно једна од друге. Уочена потреба за
координираним деловањем довела је до тешње сарадње, како између њих, тако и
између националних организација и међународних. Наиме, сада националне
организације активно суделују на изради међународних стандарда.

Покрет за заштиту потрошача
Када се говори о сгандардизацији у овом периоду, значајну улогу одиграо је
један покрет који се јавио седамдесетих година. У то време долази до организовања потрошача који своје акције усмеравају на тежње за квалитетним производом, за заштитом свог живота и здравља. Покрет за заштиту потрошача,
назван конзумеризам, јача, како на националном тако и на међународном плану.
Организује се и конгрес Међународне потрошачке уније (1969. године) на којем
се усваја Међународна декларација о правима потрошача. Декларација се односи
на све оно што делује на човека, на његово здравље, његово благостање, његову
животну средину.
На конзумеризам државе реагују доношењем Закона о заштити потрошача,
те доношењем разних прописа којима се регулишу карактеристике и квалитет
производа, мере за заиггиту живота и здравља, те оснивањем установа за
обавештавање потрошача.
Правну заштиту пружа и тзв. потрошачки омбудсман (шведски - заступник.
представник), институт који је, иако датира још из 19. века, уведен у шведско
право седамдесетих година. Омбудсман има задатак да спроводи владину политику у вези заштите потрошача. Ову су институцију увеле и неке друге земље
(Данска, Норвешка, Финска, Немачка. Француска, Велика Британија и неке
друге). Акције потрошачког омбудсмана углавном су усмерене на некоректне
клаузуле у типским уговорима и проблеме који настају при нелојалној конкуренцији.
У Шведској и неким другим земљама постоје и тзв. судови за мале тужбе
(.?та1 с1аип5 соигСк), којима се потрошачи обраћају у случају повреде својих права.
Судске формалности су у оваквим судовима сведене на најмању могућу меру, а
самим тим и судски трошкови.
Можда су најефикасније средство заштите потрошача тзв. колективне
тужбе (с1абз асћопб) које своје позитивно дејство највише показују у случају мас-

овне повреде права одређене категорије потрошача (непропнсно паковање робе,
непрописно обележавање, нетачна и непрецизна информација о додели
потрошачких кредита, на пример).
Оваква заштита не би могла да се проведе, а да претходно није извршена
стандардизација на основу које може да се утврди постојање, односно непостојање одређене повреде.
М еђународна стандардизација
Постојање регионалних организација типа Европске уније ствара потребу за
супранационалном стандардизацијом, чији прописи обавезују земље чланице, без
обзира на национално законодавсгво. Овакви стандарди (прописи из области
стандардизацнје) омогућују несметано кретање људи, робе, услуга и капитала,
поддстичу специјализацију и стварању услове за међународну поделу рада и
индустријску кооперацију.
Становиште да је интегрални концепт стандардизације јединствена целина у
оквиру које се све активности одвијају ради постизања напред дефинисаних,
заједничких циљева, прихваћено је у скоро свим земљама света. Међутим. организациони облици спровођења сисгема стандардизације варирају, зависно од
друиггвено-економског система и политичког уређења земље у којој се процес
стандардизације одвија.
Тако на пример, југословенски Закон о стандардизацији^ дефинише циљеве
стандардизације и одређује да се она "примењује ради стварања јединствене
техничко-технолошке основе за:
1) развој јединственог југословенског тржишта и отклањање препрека у
промету робе и услуга;
2) типизацију и унификацију производа, робе односно услуга и рационално
коришћење природних добара и енергије;
3) обезбеђивање заштите живота и здравља људи, животне средине и других
природних и радом створених вредности;
4) јачање одбрамбене способности и безбедносги земље;
5) развој и унапређење производње и промета робе, извођење радова,
односно вршење услуга, утврђивање и обезбеђивање квалитета и техничке и
конструкционе сигурности објеката, постројења, уређаја, опреме и других средстава рада;
6) заштиту и обавештеност потрошача у вези квалитета производа, робе
односно услуга;
2.

Закон о стандардизацији, "Сллист СФРЈ", бр. 37/88, допуњен Закон изменама и допунама
Закона о стандардизацији, "Сл.лист СФРЈ", бр. 23/91. и коригован Исправком закона о
изменама и допунама Законао стандардизацији, "Сл.лист СФРЈ", бр. 55/91, чл. 1.

7) обраду и брзо, тачно и лако разумљиво саопштавање и преношење
информадија;
8) укључивање у међународну сарадњу, нарочито техничко-технолошку
поделу рада".
Под стандардом се, у смислу Закона подразумева:”документ који је утврдило
надлежно тело за стандардизацију, који садржи све или само неке од следећих
елемената: техничко-технолошке и друге с њима повезане захтеве, услове и
правила којима се дефинишу производи, роба и услуге; радне поступке и процесе
у производњи производа, извођењу радова односно вршењу услуга; поступке,
начин и методе испитивања производа, односно карактеристика и квалитета
робе и услуга; једнообразне термине, дефиниције, симболе и ознаке, знакове,
кодове, шифре, величине и јединице" (члЗ)^
Изазов без преседана за међународну стандардизацију представља објављивање "Беле књиге” (\\Тн1е Рарег) - Довршење унутрашњег тржгапта, у јуну
1985. године. Бела књига представља заправо програм и термински план поступака и радњи које треба да се обаве, да би унутрашње тржиште профункционисало. У њој су дефинисане три различите категорије препрека трговини, и то
пореске, физичке и техничке. Ове баријере сметају слободном кретању људи,
робе, капитала и услуга. Белом књигом је предвиђено уклањање тих баријера
путем:
а) усклађивања прописа,
б) приближавања законодавства и пореске структуре,
ц) јачања монетарне сарадње.
Од физичких, техничких и фискалних баријера које коче слободно кретање
на унутрашњем тржишту, односно које ограничавају деловање јединственог
тржипгга, најинтензивније се радило на уклањању техничких баријера, при чему
се мисли на увођење сгандардизације.
У циљу уклањања тих препрека Европска заједница је донете стандарде
"легализовала" у директивама. Директиве су "правни акти који обавезују државе
чланице на које су адресиране у погледу циља који треба остварити, али је
адресатима остављена слобода у погледу избора облика и средстава њиховог
спровођења у живот, односно извршења."^
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Из текста нашег Закона о стандардизацији виде се циљеви и задаци стандардизације
уопште, као и шта је то, што стандард, да би био сматран као такав, мора да садржи.
Обзиром да југословенска стандардизација и декларативно и стварно прати светске токрве, то су циљеви и међународне стандардизације и стандард као појам на међународном
нивоу, идентични.
Вукадиновић: Појам комунитарног правног система и правне карактеристике унутрашњег
тржишта у Европској заједници, Зборник радова: Правни и економски оквири
укључивања југословенских привредних субјеката у унутрашње тржиште Европске уније,
Крагујевац, 1994.

Европске организације, које се у оквиру Европске уније баве стандардизацијом, СЕ^ (СотПе еигорееп бе поппаИкаЦоп) и СЕКЕЕЕС (Сотке еигорееп бе погтаНбаПоп е!есио1ес1тЈС|ие) настале су у свом садашњем облику 1972., односно
1973. године. У њима су заступљене земље чланице Европске заједнице и земље
чланице ЕФТА. Задатак ових организација је рад на хармонизацији националних
стандарда.
Онај ко није увео стандардизацију мора своје производе да подвргне испитивању, да би се утврдило да ли са својим карактеристикама могу да се појаве на
тржтптггу Заједнице. Европска заједница може директивом прописати сертификацију неке неутралне организације. Добијени сертификат важи у Заједници.
У пракси ово значи да, уколико производ има ознаку СЕ, то не значи
аутоматски да је он "МАБЕ Ш Е1ЖОРЕ", него значи да производ одговара стандардима прихваћеним у Заједници. А да би производ имао ознаку, мора имати
сертификат. Сертификација претпоставља испитивања, а ова опет стандарде
према којима ће се та испитивања вршити. СЕМ/СЕУЕћЕС је израдио око 1600
европских стандарда, те преко 1300 нацрта. У раду је и око 3.000 пројеката стандардизације.
Осигурање квалитета, у смислу технике управљања предузећем које гарантује партнеру да постоје сви предуслови за коректно извршавање преузетих
обавеза из уговора је од круцијалног значаја за тржиште Европске заједнице.
Системи осигурања квалитета оцењују се на темељу међународних стандарда
ИСО 9000, који третирају моделе обезбеђења квалитета од развоја и конструкције, до испитивања и сервисирања, као и елементе управљања квалитетом.
Модел ИСО 9000 представља базни стандард овог система. Поред њега постоји модел ИСО 9001 који се примењује у предузећима која својом организацијом покривају производ од развоја до сервисирања. Модел ИСО 9002 примењив
је у предузећима која се баве само производњом и уградњом. модел ИСО 9003
користе предузећа чији се сисгем обезбеђења квалитета заснива само на
завршној контроли и испитивању производа, док модел ИСО 9004 примењују
она предузећа која делују у области услужних делатности.
Стандарди серије ИСО 9000-9004 предсгављају пресек свих позитивних резултата остварених у области обезбеђења квалитета у последњим деценијама.
Суштина захтева ових стандарда могла би да се презентира кроз следеће констатације:
1. Квалитет се обезбеђује кроз функционисање целокупне организације
предузећа;
2. Свака пословна активност у предузећу мора бити јасно и недвосмислено
прописана одговарајућим процедурама и упутствима;
3. Све процедуре и упутства морају се стриктно поштовати;
4. Обављање активности од значаја за обезбеђење квалитета мора бити
документовано одговарајућим писаним документима;

5. Систем обезбеђења квалитета мора бити стално контролисан и
побољшаван;
6. Улога руководства у систему обезбеђења квалитета је пресудна.
Стандарди серије ИСО 9000-9004 немају за циљ да униформишу организацију предузећа, већ постављају минимум захтева која предузећа морају да
задовоље кроз сопствену организацију, кадрове, организацијска упутства-процедуре и радна упутства. При томе се полази од претпоставке да:
Свака функција предузећа је одговорна и обавезна да дефинише и пропише
процедуре и упутства за рад у области коју покрива, водећи рачуна да постигне
најпогоднија решења за обављање послова, а да при томе јасно дефинише
активности којима утиче на обезбеђење квалитета и верификацију тих
активности. Ниједна функција предузећа нема обавезу да посебно ствара процедуре за обезбеђење квалитета, већ обезбеђење квалитета мора проистећи као
логичан резултат обављања радних послова и задатака функције.
Европска стандардизација представља један од камена темељаца изградње
јединственог тржишта. Сагласност око значаја и развоја ове активности постоји,
али рад на њој тече још увек споро у односу на важност посла и неопходан број
стандарда који су потребни да би јединствено тржипгге функционисало на
унифициран начин.
Комисија Европске уније је у једном од својих стратешких докумената, Зеленом папиру (Сгееп Рарег), изразила бојазан да процес стандардизације неће бити
у стању да оствари резултате који се од њега очекују у унапред утврђеном временском оквиру. Стога би акције Комисије требале имати за циљ да:
а) обезбеде да се тела европске стандардизације финансирају на начин који је
у сразмери са обимом њихових задатака, без прекомерне зависности од буџета
Заједнице или доприноса које примају од тела националних чланица;
б) да се стандардизација у што већој мери примени у легислативним пословима Заједнице;
ц) да радни програми тела европске стандардизације буду ближе усклађени
са потребама и приоритетима јединственог тржишта;
д) да промовишу политику приближавања стандардизованом квалитету, упркос разликама на националним тржипггима.
Политика стандардизације и политика квалитета су у ствари нераздвојиве. И
једна и друга имају за циљ да омогуће правилно и ефикасно функционисање унутрашњег, јединственог тржишта и то на начин да постављају услове да се ово и
оствари. Када се спомиње "квалитет", онда га треба узети у најширем смислу те
речи, јер се појам овако схваћен. односи на све карактеристике производа, услуга
или производног система.
Јачање инструмената квалитета на нивоу Заједнице, промовисање њихове
примене од стране фирми, те ширење техника контроле квалнтета кроз свеукупну производњу Заједнице, представљају приоритете Уније. Њихов задатак би
требао да буде да нађу свој израз у дефинисању конкретних програмских акција

које треба да се обаве заједно са привредним партнерима и надлежним властима
Уније.
Садржај таквих акдија, односно програма, требао би да се креће око
следећих циљева:
1. Остваривање веће кохеренције у политици легислативе Заједнице, која би
укључила и рад једног система за реципрочно признавање националних регулатива, процедура и инструмената једнообразности контроле, који би били
дефинисани на ниво Заједнице.
2. Промовисање конвергенције националних тржишта да би се умањиле разлике које могу резултирати и резултирају у тешкоћама у осгваривању унутрашњег тржишта.
3. У оквирима компетентних европских тела рационализација и унификација
система маркирања, сертифицирања, етикетирања и слично, производа који се
један уз други налазе на тржишту Заједнице, а потичу из различитих националних средина. Унифицирано означавање треба да омогући упоређивање које је,
уколико није уједначено, тешко или је чак немогуће. Ово често ствара елементе
за витоперење и конкурентности и информисаности потрошача.
4. Развијање културе квалитета на тржишту Заједнице.
Шта ово значи у пракси?
Функционисање унутрашњег тржишта значи да предузећа морају да се
прилагоде новом правном окружењу - јединственом окружењу Заједнице.
Да би у новонасталој ситуацији предузећа могла да функционишу, она треба
да уложе велика средства да би извршила задато усаглашавање, односно стандардизацију. То је, посебно за мала предузећа унутрашњег тржишта, врло тешко,
чак и немогуће, што доводи до тога да таква предузећа заостају за европским
интеграционим процесом. Комплексност захтева за спровођење овог процеса не
дозвољава им да прилагоде своје производне могућности новим потребама које
одређује конкурентност. Не дозвољава им да се прилагоде новопосгављеним
правилима. Некад је узрок недостатак финансијских средстава, а некад неодговарајућа, односно нефлексибилна управа.
Један од задатака у стварању и развијању унутрашњег тржишта треба да
буде и враћање поверења малим предузећима у сопствену способност да се
прилагоде јединственом тржишту. Савет министара је 4. маја 1993. године, поред
осталог, прихватио предлоге који су се првенствено односили на јачање управо
овакве политике Заједнице. Целокупне мере предвиђене овим програмом треба
да служе јачању улоге малих предузећа на унутрашњем тржишту. Међутим, у
спровођењу ових мера Заједница треба да користи мере држава чланица, а не да
заузме њихово месго. (На пример мала предузећа треба да буду заштићена од
ризика на који у великој мери утиче релевантни - национални порески режим
који прати трансфер послова).
Надаље, та мала предузећа имају тешкоће око добијања информација везаних за промене које прате стварање јединственог тржишта а самим тим и око

прилагођавања своје стратегије новонасталом стању. Зато приоритетна акција
за таква предузећа треба да буде стављање на располагање релевантних информадија. Оне се морају односити нарочито на:
- стандарде, сертификацију и једнообразно обележавање,
- иновације и интелектуално власништво,
- учешће у јавним наступима,
- трговачку праксу и закон о конкуренцији.
Процедуре сертификације, онакве какве су постављене у европским стандардима врло су неприкладне за мала предузећа. Да би се помогла ефикасна
интеграција малих предузећа у јединствено тржипгге, те олакшало увођење
европских стандарда, морају се предузети неке мере. Те мере би требало да буду:
1. гаранције, на европском нивоу, да ће мала предузећа бити заступљена у радним телима која стварају стандарде,
2. побољшање информисања малих предузећа о досгигнућима и политици
европске стандардизације, посебно путем редовног информисања привредних комора и трговачких организација.
Европски стандарди могу хијерархијски да се поделе у три групе:
I
општи стандарди (ниво А) који се односе на безбедност у чтиавој области
производње,
II
групни стандарди (ниво Б) који су заједнички за одређену групу производа,
III
производни стандарди (ниво Ц) који предсгављају стандарде за поједине
производе.
Политика Европске уније, у свом настојању за остваривањем јединственог
тржишта, ставила је акценат на остваривање процеса стандардизације. Договорено је да се директивама регулишу само суштински захтеви који се првенствено односе на безбедност, запггиту здравља људи и домаћих животиња.
запггиту околине и заштиту потрошача. Израда техничких сертификација поверава се организацијама компетентним за израду стандарда. Надаље, договорено
је да се европски стандарди уграђују у националне стандардизације земаља чланица, али да њихова примена није за произвођача обавезна. На тај начин стандарди, с једне стране, помажу произвођачима да задовоље захтеве из директива,
али их, с друге стране не спречавају у новим техничким решењима, под условом
да производи задовољавају и дотичне захтеве.
За европски и међународни процес стандардизације одговорност сносе
националне организације. То су организације којима тзв. "групације интереса",
на пример индустрија, трговина, наука, корисници, потрошачи, итд. достављају
своје предлоге, мишљења и примедбе.
Мишљење да би европске групације интереса требале да буду укључене у
европски консензус стандардизације није могуће остварити из неколико разлога.
Као прво Европска заједница представља вид конфедерације суверених
држава, што значи да Савет министара сачињавају националне делегације и да се
гласање врши по земљама чланицама. Даље, поступак одлучивања био би

успорен јер би драсгично повећан број учесника довео у питање поступак гласања квалификованом већином. Осим тога. групације интереса нису организоване у Европи. То је и разлог пгго је немогуће дефинисати "европски став и
мишљење". на пример научника. или "став европске индустријске производње".
И језичке баријере представљају озбиљну кочницу некој потенцијалноЈ европској групацијиинтереса.
У марту 1990. године Комисија ЕЕЗ-а је продала Извештај о реализацији
програма Беле књиге, дакле извештај о реализацији мера за отклањање
физичких, техничких и фискалних препрека које коче остваривање унутрашњег
тржишта. Овај Извештај показује да је од 282 предвиђене мере донесено преко
50% планираних директива Савета министара.
До данас, на подручју отклањања техничких баријера (што је предмет овог
рада) усвојено је или је у процесу усвајања око 90%.
Велики број мера стандардизације усвојен је у области уговорног права. банкарства, нових технологија, телекомуникација, транспорта, хемијских производа,
фармацеутских производа, производње хране, моторних возила и трактора, итд.
У неким областима процес усвајања мера стандардизације веома је дуг (на
пример код стандардизације у превозу путника).
О значају стандардизације у свету данас, говори и број међународних организација које израђују стандарде или сличне нормативне акте.^
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Сем организација 180 и 1ЕС, данас делују:
- В1РМ - Међународни уред за улоге и мере, Севрес,
- В13РА - Међународни уред за стандардизацију вештачких влакана, Басел,
- САС - Комисија за СоДех Алиментариус, Рим,
- ССС - Савет за царинску унију, Брисел,
- СС1К. - Међународни саветодавни комитет за радиокомуникације (у оквиру УИТ), Женева,
- СС1ТТ - Међународни саветодавни комитет за телеграфију и телефонију (у оквиру УИТ),
Женева.
- С1Е - Медфјународна комисија за осветлење, Париз,
- 1АЕА/А1ЕА - Међународна агенција за атомску енергију, Беч
- 1АТА - Међународно удружење за ваздушни транспорт, Женева.
- 1САО/ОАС1 - Међународна организација за цивилну авијацију, Монтреал
- 1С5Н - Међународни комитет за стандардизацију у хематологији, Леувен
- 1СКР/С1РК. - Међународна комисија за радиолошку заштиту, Суттон,
- 1СКЈЈ - Међународна комисија за јединице и мерење зрачења, Вашингтон Д.Ц.
- ГОР/РЉ - Међународна млекарска федерација, Брисел,
- НК/НР - Међународни институт за хлађење, Париз,
- ГО0/01Т - Међународна организација за рад, Женева,
- 1М0/0М1 - Међународна поморска организација, Лондон,
- 100С/С01 - Међународни савет за оливно уље, Мадрид,
- 18ТА - Међународно удружење за испитивање семена, Цирих,
- 18А - Међународно удружење за свилу, Лион,
- ПЈРАС - Међународна унија за чисту и апликативну хемију, Оксфорд,
- 1РБА - Међународна федерација удружења библиотекара и библиотека, Хаг,
- 01МБ - Међународна организација за законску метрологију, Париз,

Уместо закључка
Интеракције у међународним економским односима су реалност, потреба и
не.миновност. Свесне националних разлика на свим нивоима, земље чланице
економских интеграција, па тако и Европске уније, уочиле су потребу
усаглашавања. Основу усаглашавања представља стандардизација, схваћена као
процес доношења и примене стандарда, процес доношења и примене мера за
обезбеђење техничке сигурности и квалитета производа, робе и услуга, те надзор над тим спровођењем.
Ако Европску унију посматрамо као економску унију, монетарну унију и
унију заједничке спољне и безбедносне политике, тада се економска унија у пуној
мери ослања на јединствено унутрашње тржиште. Услов за функционисање јединственог унутрашњег тржишта је вођење јединсгвеннх политика. С обзиром да
је Европска унија интеграција петнаест земаља различитих правнцх система,
привредног развоја, националних структура и слично, императив деловања јединственог тржишта је усаглашавање ових, национално различитих елемената.
Управо ту настаје потреба за стандардизацијом како би се уједначавање и
усаглашавање могло уопште извршити. Наиме, на једном таквом тржишту све
мора да буде упоредиво, све терба да буде стандардизовано. У томе се налази
значај стандардизације за јединствено унутрашње тржиште и за могућност слободног кретања људи, робе, услуга и капитала.
Земље чланице Европске уније су свесне њеног значаја и зато су оснивале и
оснивају организације које се баве овом материјом. Средства која се улажу у ову
област нису мала, а људи високих државничких функција надлежни су за овај
ресор.
Но, увођење стандардизације није од животне важности само за земље чланице европске интеграције. И оне треће државе, без обзира да ли су на вратима
Уније или још увек далеко од њих, уколико желе трговински приступ овом
тржишту, морају да изврше усаглашавања са захтевима тог тржишта.
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(прегледни чланак)

Статус предузећа
- организованог од дела предузећа на основу посебних прописа Резиме
Аутор раз.иатра питање статуса предузећа која су, на основу посебног
прописа, организована од делова предузећа чија су седшита у републикама које
су извришле насилну сецесију. Посебно се бави питањем одГоворности ових
предузећа за обавезе матичних предузећа, као и режимом средстава којима ова
предузећа располажу.
Изражава се став да одређени континуитет постоји између ових
предузећа али да није у питању универзална сукцесија. То има одраза и на имовинску одГоворност ових предузећа за обавезе матичноГ предузећа. Закључује
се да ова предузећа одговарају за обавезе матичноГ предузећа само уколико су у
вези са пословањем пословне јединице од које је основано друштвено предузеће,
под условом да се економски ефекапл из тих послова непосредно одразио на
средствима која су оспшла код пословне јединице. За обавезе које настају из
пословања ових предузећа одговара се целокупном имовином независно од тоГа
што постоји оГраничење у поГледу располаГања истом од стране орГана
управљања предузећа.
Кључне речи: одГоворност, статусна промена, средства предузећа
' Закон о предузећима не садржи могућност да део предузећа, независно и од
евентуално утврђеног права самосгалног иступања у правном промету, одлучује

о средствима којима ради и о свом статусу у оквиру предузећа. О располагању
средствима предузећа и о статусним променама предузећа, одлучује се
искључиво на нивоу предузећа преко одговарајућих органа управљања.
Изворно право делова ранијих радних организација да одлучују о свом сгатусу престало је усклађивањем организације са одредбама Закона о
предузећима. У том поступку су имали право, али само делови радних организација који су до момента ступања на снагу овог закона донели одлуку о организовању посебне основне организације, која је посгала и пуноважна, да се
организују у самостална предузећа. После тога, само највиши орган управљања
предузећа може да донесе одлуку о статусној промени предузећа и о организовању, односно оснивању нових предузећа поделом дела своје имовине.

I Посебни правни основ за организовање
Једностраним отцепљењем појединнх република поставило се питање
начина даљег пословања делова предузећа чије је седиште у тим републикама.
Питање је имало више димензија. Поред привредно правног и радноправног
аспекта, присутан је и проблем разграничења имовине са тим републикама.
Фактичка ситуација у којој су се нашли делови предузећа, односно пословне
јединице предузећа чије је седипгге у отцепљеним републикама, принудила их је
да траже разна решења у циљу настављања са радом да би се обезбедила егзистенција радника у овим пословним јединицама. Зборови радника су доносшш
одлуке о организовању самосталних предузећа, припајању друпш предузећима,
односно настављању са радом без посебног организационог статуса. У том процесу долазило је и до својинске трансформације у том смислу што су средства
којима су радили радници ових пословних јединица, која су била друштвена, улазила у режим мешовите својине некада без претходног утврђивања њихове праве
вредности.
Правни основ за наведене промене статуса пословних Јединица није постојао
у Закону о предузећима. Стога је Република Србије, на основу Закона о мерама
за спречавање или отклањање нарушавања економских и других интереса
Републике Србија, на основу Закона о мерама за спречавање или отклањање
нарушавања економских и других интереса Републике Србије^ донела Уредбу о
организовању делова предузећа чије је седиште на територији Републике Босне
и Херцеговине, Републике Хрватске и Републике СловенијеЧ Утврђена је
обавеза делова наведених предузећа да се организују као предузећа у друштвеној
својини.
Предузећа која су организована од пословних јединица као друштва у
мешовитој својини обавезана су да у предвиђеном року изврше трансформацију
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у предузећа у друштвеној својини. С друге стране. акти и радње које су донела
предузећа у приватној својини настала организовањем од пословних јединица,
проглашени су ништавим. Из тога произилази да су сва средства пословних
јединица предузећа чија су седишта у наведеним републикама, враћена
друштвеним предузећима која су организована на основу ових посебних прописа.

II Располагање средствима
Предузећа која су организована у складу са Уредбом, ограничена су у
погледу права располагања средствима пословних јединица. Она не могу да
отуђују средства у друштвеној својини која користе, оптерете хипотеком или на
други начин без сагласности владе РепубликеСрбије. Иста ограничења важе и за
предузећа којима су припојена средства пословних једшица.
Међутим, нема никаквих ограничења у погледу обављања одговарајуће
привредне делатности и у вези са тим продаје производа и услуга. Значи, ова
предузећа обављају привредну активност под истим условима као и сва друга
предузећа. У правном промету са трећим лицима преузимају и одговарајуће
обавезе које морају у целини и да нспуњавају.
У суштини, ограничење у погледу располагања односи се на средства рада,
као и на друга средства која нису у непосредној функцији обављања привредне
делатности.

III Одговорност за обавезе
Свако предузеће одговара за обавезе предузете у правном промету свим
средствима којима располаже. Да ли ће постојати одговорност и неког правног
или физичког лица, зависи од организационог облика предузећа (командитно
друштво, друштво са неограниченом солидарном одговорношћу), или од уговора
којим се та одговорност конституише. Поред тога, Законом о предузећима је
конституисана и законска солидарна, и то неограничена, одговорност у случају
статусних промена предузећа.^
Међутим, код предузећа организованих на основу Уредбе, питање одговорности за обавезе је сложеније. Ово стога што је у питању предузеће настало од
дела другог предузећа и то не одлуком тог предузећа већ на основу посебног прописа, независно од воље матичног предузећа чије седшпте више није на територији СР Југославије. Јер, може да се постави проблем обавеза матичног предузећа
које су настале пре отцепљења појединих република, а у оквиру њих обавезе које
су засноване из пословања одговарајуће пословне јединице чија средства у свом
раду сада користи поједино друштвено предузеће. Разуме се, овде долазе и
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обавезе које у свом пословању преузме садашње друштвено предузеће, које је
ограничено у погледу располагања средствима раније пословне јединице.
1) - Обавезе матичног предузећа
Испуњавање обавеза према трећим лицима није акт располагања, па ова
предузећа не би могла да се позивају на одредбе о прибављању сагласности
Владе Републике Србије. Јер, та сагласност је потребна када је отуђење или
оптерећење одређених средстава раније пословне јединице акт воље органа
управљања предузећа.
Одговорност за обавезе матичног предузећа зависи од тога да ли се ова
предузећа имају сматрати правним следбеницима матичног предузећа. Јер, ако се
овде ради о правном следбеништву онда би посгојала неограничена солидарна
одговорносг предузећа за обавезе матичног предузећа. То би даље значило да би
ова предузећа могла одмах да оду под стечај због обавеза матичног предузећа.
У судској пракси већ је изражен став да ова предузећа не могу бити правни
следбеници матичног предузећа. Ово стога што су у оквиру тих предузећа
пословала са статусом пословне јединице, без својства правног лица и без права
располагања средствима. Она нису настала статусном променом већ су настала
на основу посебног прописа, па стога нема континуитета између њих и ранијег
предузећа. Због тога повериоци не могу од њих да захтевају измирење
потраживања без обзира на то што су та потраживања настала у време када су
пословне јединице, од којих су организована ова предузећа, у то време била у саставу матичног предузећа
Према томе, по наведеном сгаву ради се о предузећима која су организована
по посебном пропису, која раде средствима под посебним режимом, са
ограниченим правом управљања, па стога и нису одговорна за обавезе предузећа
од чијег дела су организована.
Међутим, основано се поставља питање да ли је прихватљиво да се део имовине предузећа посебно организује и онемогуће повериоци да своја потраживања
намирују из те имовине иако су они имали у виду целокупну имовину предузећа
када су улазили у пословни однос из кога је. настало то њихово потраживање.
Могла би да буде и ситуација да је знатан део имовине био у оквиру пословне
јединице. Ступањем на снагу Закона о предузећима престала је бојазан већег
улагања у пословне јединице ван седишта предузећа с обзиром да делови
предузећа не могу више да одлучују о располагању средствима којима раде. У
том случају не само да повериоци не могу у целини да се намире већ и матично
предузеће може да иде под стечај због инсолвентности. Стога и питање да ли
неко може да преузме само средства без икаквих обавеза у вези са тим средствима.
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Када се има у виду коначна последица да је део имовине предузећа организован у посебно предузеће, онда се заиста може закључити да је дошло до статусне
промене матичног предузећа. Али, ова статусна промена се разликује од статусне промене поделе предузећа. Јер, код статусне промене поделе предузећа на
два или више нових предузећа увек престаје као правни субјекат предузеће које
врши ову статусну промену. Значи, не само да немамо одлуку органа управљања
предузећа да се изврши наведена статусна промена, већ немамо ни престанак
матичног предузећа. Оно и даље постоји у отцепљеној републици. Сем тога, код
статусне промене поделе предузећа новонастала предузећа уговором регулишу
своје односе у вези са расподелом средстава, права и обавеза.^ Независно од тога
што Закон о предузећима не утврђује критеријуме на основу којих се врши
расподела имовине ранијег предузећа које је престало услед статусне промене
поделе, разуме се да између новонасталих предузећа мора да се изврши
распоређивање свих обавеза предузећа од чијих делова су организована. Уосталом, то је ствар тих предузећа а повериоци су заштићени на тај начин што је
утврђена њихова неограничена солидарна одговорност. Значи, право је повериоца да намирење свог потраживања захтева од било ког предузећа насталог статусном променом поделе, и то у целини, без обзира на то како су ова предузећа
између се бе поде лила обавезе раниј ег предузећа.
Предузеће које је измирило обавезу према одређеном повериоцу по основу
своје солидарне одговорности, има право пуног регреса према предузећу на које
је та обавеза распоређена на основу закљученог уговора или на основу судске
одлуке. Тиме не настају трајне негативне последице на предузеће које је измирило обавезе другог предузећа. Долази само до захватања средстава тог предузећа
за одређено време, пгго може да изазове негативне последице, али те последице
нису трајног карактера. Али, ако би се прихватило да су предузећа настала од
пословних јединица правни следбеници матичних предузећа, онда она не би била
у могућности да се регресирају од тог предузећа. То би даље значило да би ова
предузећа могла одмах и да престану са радом због отварања поступка стечаја. У
томе је и разлика између овог организовања предузећа и статусне промене
поделе која се врши на основу одлуке органа управљања предузећа. Повериоци
матичног предузећа могу да буду само из СР Југославије и да због њихових
потраживања постане инсолвентно предузеће организовано од пословне јединице. У том случају поставља се питање сврхе организовања овог предузећа ако
оно може одмах да престане због отварања стечајног поступка.
С друге стране, организовање предузећа на основу Уредбе, разликује се и од
ситуације када предузеће оснива два или више предузећа поделом дела своје имовине. Јер, у том случају се успоставља власнички однос према тим предузећима и
њима управља на основу уложеног капитала.^
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Према томе, чињенида је да су ова предузећа организована од делова
предузећа чија су седишта у отцепљеним републикама и да су тиме умањена
средства тих предузећа. Самим тим,смањене су и могућности повериоца да
намире своја потраживања настала у време када су пословне јединице биле саставни део ових предузећа. Али, немогућносг евентуалног регреса, према
садашњем стању ствари, немогућност да се радницима који су радили средствима
у друштвеној својини обезбеди други начин остваривања права на рад под истим
условима као и другим радницима који рада средствима у друштвеној својини,
упућује на закључак да ова предузећа не одговарају за обавезе матичног
рпедузећа које нису у вези са пословањем ранијих пословних јединица. У питању
су посебни услови који су проузроковали организовање ових предузећа. Ти
услови исто тако, лимитирају односе ових предузећа са предузећем од чијег су
дела организовани. Све то могло би да има за последицу инсолвентносг ових
предузећа ако би се прихватила њихова неограничена солидарна одговорност за
обавезе матичног предузећа. Тиме би радници ових предузећа изгубили
могућност рада друштвеним средствима и друга права која потенцијално могу да
остваре трансформацијом друштвене својине.
Према томе, чињеница је да су ова предузећа организована од делова
предузећа чија су седишта у отцепљеним републикама и да су тиме умањена
средсгва тих предузећа. Самим тим, смањене су и могућносги повериоца да
намире своја потраживања настала у време када су пословне јединице биле саставни део ових предузећа. Али, немогућност евентуалног регреса, према
садашњем стању сгвари, немогућност да се радницима који раде средствима у
друштвеној својини, упућује на закључак да ова предузећа не одговарају за
обавезе матичног предузећа које нису у вези са пословањем ранијих пословних
јединица. У питању су посебни услови који су проузроковали организовање ових
предузећа. Ти услови исто тако, лимитирају односе ових предузећа са предузећем
од чијег су дела организовани. Све то могло би да има за последицу инсолвентност ових предузећа ако би се прихватила њихова неограничена солидарна одговорност за обавезе матичног предузећа. Тиме би радници ових предузећа
изгубили могућност рада друштвеним средствима и друга права која потенцијално могу да остваре трансформацијом друштвене својине.
Није доминантно право радника у заузимању наведеног става. Основно је да
је одређени привредни субјекат настао под специфичним околносгима и да се
противи природи оснивања предузећа евентуална могућност да због неких
обавеза које су раније настале, одмах дође и до његовог престанка. Та могућност
би била присутна ако би се прихватила одговорност за обавезе матичног
предузећа које немају везе са пословањем раније пословне јединице.
Заузимањем става да наведена предузећа не одговарају за обавезе матичног
предузећа које нису у вези са ранијим пословањем делова тог предузећа од којих
су организована нова друштвена предузећа, не спори се постојање везе са
матичним предузећем и самим тим одређеног континуитета. Тешко би могао да

се прихвати категоричан став да у овом случају не постоји било какав континуитет. Тај континуитет потврђује сама чињеница да је део матичног предузећа,
које је такође било у друштвеној својини организован као ново друштвено
предузеће. Околност да је до овог организовања дошло мимо воље органа
управљања матичног предузећа, а на основу посебног прописа којим је конституисано право радника пословне јединице да донесу такву одлуку, не прекида сваки
континуитет са тим предузећем. Основ за такав закључак налази се и у самој
Уредби, у одредбама које уређују питање сгатусних промена.^ Јер, предвиђено
је, заиста само у одређенпм случајевима, да Влада може да донесе одлуку да се
предузеће организовано од једне или више пословних јединица, припоји
матичном предузећу.
2) - Обавезе које се односе на пословну јединицу
Пословне јединице немају правни субјективитет, па самим тим не.преузимају
самосталне обавезе у правном промету, без обзира на евентуална овлашћења у
правном промету. као и право на посебан обрачун резултата пословањаЛ' За
њихове обавезе одговара предузеће чији су део и наступ у правном промету увек
је под фирмом предузећа. Из тога произилази да матична предузећа одговарају
за све обавезе које су засноване из пословања са пословним јединицама.
У вези са овим обавезама могла би да се направи разлика између послова
чији је укупни економски ефекат реализован у матичном предузећу, од послова
чији се економски ефекат у целини или делимично одразио на имовину пословне
јединице. Јер, када се има у виду да се нова предузећа организују од пословних
јединица, онда у та средства улази имовинска корист која је остварена од
конкретног правног посла. Стога и питање зашто повериоци из СР Југославије
не би та своја потраживања остварили од ових нових друштвених предузећа.
Нема разлога да се не прихвати сгав да наведени повериоци имају право да
захтевају да им друштвена предузећа организована од тих пословних јединица
измире ове обавезе. Она би тиме захватила само део средстава који је повећан
захваљујући преносу њихових средстава у извршењу одређеног правног посла.
Тиме се не дира ништа у имовину која је стечена на други начин.
Према томе, повериоци матичног предузећа из пословања са пословном
јединицом која је организована као посебно друштвено предузеће, имају право да
захтевају да им то предузеће измири обавезе под условом да је укупна економска
корист од тог посла остварена у пословној јединици. Друштвено предузеће не
одговара за друге обавезе матичног предузећа, без обзира да ли су засноване у
вези са пословањем са пословном јединицом, ако је економска корист у целини
реализована у матичном предузећу. Најзад, могла би да се утврђује и делимична
одговорност друштвеног предузећа с обзиром на дер економског ефекта који је
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остварен у имовини пословне јединице. Разуме се, друго је питање квантификације тог имовинског ефекта. Али, то је један од основних принципа који се
примењује у споровима ако распоређивања обавеза између предузећа насталих
статусном променом поделе предузећа. У том случају свако новонастало
предузеће одговара за обавезе у односу на средсгва која су му распоређена. Због
тога би овај принцип требало да буде присутан и када се утврђују обавезе за које
одговарају предузећа организована од пословних јединица, с обзиром на чињеницу да она преузимају сву имовину тих пословних јединица.
3) - Обавезе из пословања друштвеног предузећа
Новоорганизовано друштвено предузеће одговара свим средствима за
обавезе из свог пословања, као и сва друга предузећа. Овај став произилази из
одговарајућих одредаба Закона о предузећима и чињенице да ова предузећа
обављају привредну делатност. Значи, сама чињеница да се на основу одлуке радника пословне јединице организује друштвено предузеће, онда то предузеће
одговара за обавезе преузете у правном промету са трећим лицима.
На основу наведеног става произилази да ова предузећа могу да престану
због отварања стечајног поступка и да сва имовина буде отуђена ради намирења
поверилаца. Јер, то је ризик пословања сваког предузећа, ризик улагања средстава у оснивања предузећа.
IV Потраживања матичног предузећа
Поред обавеза матично предузеће може да има и одређена потраживања
према другим предузећима у СР Југославији. Пракса већ указује на тај проблем.
Када се пође од става да нема никаквог континуитета између ових
друиггвених прдузећа и матичних предузећа, одговор је једноставан. Новоорганизована друштвена предузећа немају никаква права у односу на ова
потраживања.
Међутим, када се прихвати постојање одређеног континуитета, онда произилази да друштвено предузеће може да има права у односу на ова потраживања..
С тим што би се и овде правила разлика између потраживања која су у вези са
пословањем пословне јединице и других потраживања.
1) - Потраживања из пословања пословне јединице
Под овим потраживањима подразумевала би се она потраживања која су
настала из пословања саме пословне јединице у том смислу што би се очекивани
економски ефекат требало непосредно да одрази на имовину пословне једннице.
Значи, да је био раније остварен повећао би имовину пословне јединице а самим
тим и предузећа које је од ње организовано. Разуме се, фактичко је питање који
су то послови. Начелно то су она потраживања која су настала на основу

испоручене робе или извршених услуга, који су резултат рада радника те
пословне јединице. У судској пракси присутан је став да је ово предузеће активно
легитимисано да тражи извршење, односно раскид уговора који је закључило
матично предузеће у вези са пословним простором у коме је пословна јединица
обављала привредну делатност.^
Сва ова потраживања ушла би у имовину предузећа и служила за обављање
привредне делатности. Била би, значи, у истом режиму као и остала имовина
раније пословне јединице. На тај начин предузеће би и у односу на потраживања
било у истом односу као и у погледу обавеза из послова којима је непосредна
економска корисг остварена на имовини пословне јединице.
Значи, друштвено предузеће одговара за обавезе из пословања раније
пословне јединице уколико се економски ефекат из тих послова непосредно
одразио на имовину пословне јединице која је постала имовина предузећа. У исто
време, ово предузеће има право да оствари потраживања матичног предузећа
која су из непосредног пословања пословне јединице, резултат рада радника те
пословне јединице.
2) - Остала потраживања матичног предузећа
Друштвено предузеће организовано од пословне јединице матичног
предузећа не одговара за обавезе тог предузећа па самим тим не може да претендује на потраживања која нису у вези са пословањем ове пословне јединице.
Међутим, могло би да се изврши обједињавање ових средстава матичног
предузећа код друштвеног предузећа тако што би иста била под посебним
режимом. Наиме, из тих средстава могла би да се намирују потраживања према
матичном предузећу других предузећа са територије СР Југославије. Зашто би
дужници матичног предузећа користили та средства, а у исто време, повериоци
остали ненамирени иако матично предузеће поседује и другим средсгвима изузев
оних која су код друштвеног предузећа организованог од пословне јединице
матичног предузећа.
Произилази да би могла да се призна активна легитимација друштвеном
предузећу и у погледу ових средстава, која би била наменски коришћена за
намирење других поверилац из СР Југославије. Следствено томе, друштвено
предузеће би било пасивно легитимисано према повериоцима матичног
предузећа, али само до висине средстава која су остварена од дужника матичног
предузећа.

V Статусне промене
*
Наведена друштвена предузећа имају ограничења и у погледу статусних
промена. Она не могу вршити статусне промене, као ни претварање друштвене
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својине у друге облике својине, а тиме и промене свог облика организовања, без
сагласности В ладе.^
Овим ограничењем се не дира у сам идентитет предузећа. Предузеће егзистира као правни субјекат, доноси и одлуке о промени облика и статусним променама предузећа, с тим што исте нису пуноважне ако Влада не да сагласност на
исте. Међутим, недобијање сагласности не утиче на даљи рад предузећа са постојећим статусом друштвеног предузећа.
Али, у оквиру ових предузећа постоји и група о чијем даљем постојању
искључиво одлучује Влада Републике Србије. Наиме, када су у питању матична
предузећа чије је седиште на територији Републике Српске и Републике Српске
крајине, онда Влада може, на захтев тих предузећа, донети одлуку о припајању
друштвеног предузећа матичном предузећу.^ Тиме ова предузећа добијају карактер привремених предузећа с тим што одлука о престанку није овлашћење
органа управл>ања предузећа.
VI Права радника према средствима у друштвеној својини
Радници предузећа организованим у складу са наведеном Уредбом, у начелу
имају иста права као и радници других друштвених предузећа. Њихово право на
трансформацију друштвене својнне у друге облике својине, а тиме и правб да
откупом интерних деоница стекну и власничка права над предузећем, само су
ограничена сагласношћу Владе. С друге стране, њихова рпава не могу да буду
умањена у односу на права радника матичног предузећа, уколико друштвено
предузеће поново уђе у састав матичног предузећа и тиме изгуби свој правни субјективитет. У том случају они би имали право на одговарајући број интерних
деоница према укупној вредности средстава матичног предузећа.
VII Закључне напомене
Организовање друиггвених предузећа од пословннх јединица, независно од
воље органа управљања матичног предузећа, последица је правне и фактичке
ситуације настале једностраним отцепљењем појединих република.
Ова предузећа имају исти положај у правном промету са трећим лицима, као
и сва друга предузећа. Одговарају за преузете обавезе свим средствима
предузећа. Она нису правни следбеници матичних предузећа у смислу
универзалне сукцесије, али су у одређеном континуитету са овим предузећима. У
том смислу имају право на потраживања матичног предузећа према трећим
лицима, која су последица привредне активности радника пословних јединица од
којих су организована. У исто време одговарају за раније настале обавезе
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матичног предузећа уколико је економска корист из тих послова реализована у
целини илн делимично од стране пословних јединица.
Ограничена су у погледу вршења статусних промена и промена облика
предузећа, као и у погледу располагања средствима пословних јединица од којих
су организована.

(чланак примљен: 7. 02.1995. г.)
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Теоријско објашњење Закона о берзама од 1994. године
Резиме
У овом чланку се даје правно-теоријско објашњење нашег Закона о берзама
од 1994. године. Аутор објашњава правни смисао норми Закона, износећи своја
позитивна и негативна запажања, стално имајући у виду решења упроедноГ
берзанскоГ права. Аутор посебно размаплра: терминологију закона, појам и
врсте берзи, предмет берзанске трГовине, правни положај берзе, орГанизациони облик берзе, оснивање берзе и одГоворност. за обавезе берзе.
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У вод
Крајем 1994. године Савезна скупштина је донела Закон о берзама. берзанском пословању и берзанским посредницима (у даљем тексту: Закон о берзама
или само Закон), који је ступио на снагу 7. јануара 1995. годнне (објављен у
Службеном листу СРЈ. бр. 90. од ЗО.децембра 1994. године). Овим Законом се на
нов начин уређује берзанска материја код нас. Његовим ступањем на снагу
пресгао је да важи Закон о тржишту новца и тржишту капитала СФРЈ („Слјш ст
СФРЈ‘\ бр. 64/89).-9 Осим тога, тиме је прећутно укинута и Уредба о продуктним
берзама ФНРЈ од 1954. године („Сллист ФНРЈ, бр. 5/54), јер он регулшпе продук1.

Чл. 114. Закона о берзама од 1994.год.

тне берзе на другачији начин од Уредбе. Све то изазива потребу да наши постојећи берзанскоправни субјекти (берзе, берзанска предузећа, Комисија за
хартије од вредности ,...) ускладе своје акте, организацију и пословање са новим
законом. Ради лакшег разумевања ,,духа“ новог закона, потребно је његово
ближе теоријско објашњење.

Структура закона
Закон о берзама од 1994. године се састоји из шест делова: I. Основне
одредбе, II. Оснивање и пословање берзе, П1. Берзански посредници, IV.
Удружење берзи и берзанских посредника, V. Казнене одредбе и VI. Прелазне и
завршне одредбе. Закон има укупно 115. чланова. Његов други део не регулише
само оснивање и пословање берзи, већ и њихову имовину, органе, чланове,
учеснике, информисање, контролу и престанак. Логично правни начин регулисања берзанске материје налагао је законодавцу да најпре у Закону регулише
берзанске посреднике, па тек онда берзе, јер је њихово постојање предуслов
оснивања и успешног пословања берзи. Тиме би се допринело лакшем разумевању берзанскоправне материје.

Терминологија
Очигледно је настојање законописца да Закон нашппе на што једноставнији
и језички разумљивији начин. Упркос томе, на неким местима је упторебљена
правно недоговарајућа, па и нејасна терминологија. Поједини од употребљених
израза нису познати у нашем праву, док су поједини од њих преузети из страних
језика, тако да су неразумљиви нашем човеку.
Прво, сам назив закона, „Закон о берзама, берзанском пословању и берзанским посредницима“, је предугачак. Имајући у виду предмет регулисања овог
закона, довољно би било да се он назвао „Закон о берзама“. Такав једносгаван
назив подразумева да се њиме регулишу не само берзе, већ и питања која су непосредно везана за њих (тј. берзанско пословање и берзански посредници). У
пракси га, иначе, неће нико ословљавати правим називом, већ ће га сви скраћено
називати Закон о берзама или Берзански закон. Идући логиком дугачког назива,
требало би и да се Закон о предузећима назове Закон о предузећима, другим
привредним субјектима и њиховом пословању, што ником од озбиљних правника
не пада на памет.
Други правно неодговарајући израз је „тржишни материјал“ (нпр. чл. 2. ст. 1.
Закона), којим се желе да означе све ствари које могу да се нађу у .берзанском
промету (котацији). Такав израз за предмет уговора о продаји не познаје наше облигационо право. Зато је било много боље да се, у циљу веће правне разумљивости,
употребио израз „предмети берзанске трговине“ или „берзански предмети“.

Трећи правно нетачан израз је „акцепт“ (чл. 3. ст. 2. тач.1. Закона). Њиме се
жели да означи једна врста „тржишног материјала" у берзанском промету,
тачније једна врсга менице. Наше право не познаје „акцепт“ као хартију од вредности. Закон о меници од 1946. године познаје само акцепт као клаузулу уписану
на лицу менице, попреко меничног слога, којом трасат (акцептант) прихвата
трасантов налог за исплату меничне своте ремитенту. Отуда је требало да се
уместо тог израза употреби израз „меница“. или „акцептирана меница“, ако се
желело да се нагласи да меница мора да буде акцептирана да би била примљена у
котацију.
Четврто, правно је нејасан и израз „трансакција“, који се на више места
помиње у Закону са различитим значењима (нпр. чл. 10, ст. 5, чл. 21, ст. 1. тач. 6,
...). То је страни израз, који у енглеском и француском језику има тачно одређено
значење. Он се најчешће употребљава да би се означило извршење берзанских
послова путем преноса ефеката, робе или новца са рачуна једног берзанског
члана на рачун другог. Он се, осим тога, често користи и за означавање самог
берзанског посла, уручење ефеката или робе купцу, или исплату цене продавцу.
У нашем праву израз „трансакција" ништа не значи. Чини се да га је наш законописац користио онда када није био сигуран који други израз домаћег језика да
употреби. Зато је уместо тог израза требало да се користе, на одговарајућим местима, изрази „берзански посао“, „извршење берзанског посла“, „пренос хартија“,
„исплата цене“, „обрачун потраживања из берзанских послова" или неки други
нама разумљивији израз.
Пето, израз „учесници на берзи“ не одговара ономе пгго се њиме у Закону жели
да означи (чл. 43-62). Језичко значење речи „учесник“ упућује на лице које учествује
у вршењу неког посла. Тај посао у берзи би требало да буде котација (трговина).
Закон, међутим, у учеснике убраја поред лица која учествују у берзанској трговини
(брокери берзе и брокери чланова берзе) и лица која не смеју да у њој учествују, као
што су берзански контролори, или која немају право да у њој учествују, као што су
посетиоци. Отуда се тај израз појављује као преузак. Законописац је могао да уместо
тог израза употреби израз „берзански службеници“, за физичка лица која, као
службеници берзе или њених чланова, обављају или контролишу берзанску
трговину, а да посетиоце издвоји у посебну врсгу берзанских субјеката.
Шесто, нама су неразумљиви и изрази англосаксонског права, као што су
„брокер“, „брокерски начин пословања“ или „дилерски начин пословања" (чл. 3.
ст. 2. тач.7, чл. 43-50, чл. 76,81,84... Закона о берзама). Англосаксонски правници
брокером сматрају свако лице које врши берзанске послове за туђ рачун, без
обзпра да ли их врши у своје име или у туђе име. Зато је он или заступник или
комисионар нашег права, те су ти изрази требали да буду и употребљени у
Закону. Дилерски начин пословања постоји онда када Једно лице (дилер) купује
ефекте или робу јефтиније од једних, да б» их другима продао скупље. То је, у
ствари, вршење трговине или препродаје у нашем праву, те је требало да се употребе изрази „трговина“, „препродаја", „трговац“ или ,дгрепродавац".

Најзад, Закон употребљава израз „берзански гтосредннк" за правна лица која
су се регистровала за берзанску трговину или посредовање (чл.3,37. и 74). Како
је тај израз више уговорне, него статусноправне природе, те како Закон дозвољава само акционарским друштвима да се баве берзанском трговином и посредовањем (искључујући физичка лица), погодније би било да се употребио
статусноправни израз „берзанско друштво", „берзанска компанија“ или „берзанско предузеће“. Тиме би се Закон о берзама више ускладио са Предлогом новог
Закона о предузећима, чије се доношење ускоро очекује.

Берзански системи у свету и наш систем
С обзиром на самосталност берзи у односу на државу у упоредном праву постоје три система берзи.
Први је систем самосталних берзи. У њему берзе имају положај самосталних
удружења њихових чланова (дилера и брокера). То значи да берзијанци (тј. данас
берзанска друиггва) самостално оснивају берзе, улажући у њих сопствени капитал. Берзе су самосталне у свом пословању, у коме могу да учествују само
чланови, а остали субјекти само преко чланова. Чланови могу да буду како
правна, тако и физичка лица. Физичка лица, међутим, често могу да послују у
берзи само у оквиру берзанских компанија. Искључиво право управљања берзом
имају чланови, те држава нема утицај на њено управљање, осим када се и сама
појављује као један од чланова. Држава задржава само право строге контроле
пословања берзи и берзијанаца. Она ту предузима опггре мере према њима, ради
спречавања или отклањања већих поремећаја на берзанским тржиштима. Овај
систем је углавном заступљен у англосаксонским земљама (Велика Британија,
САД, Канада, Аустралија...), те се зове и англосаксонски систем. Највеће берзе у
свету су уређене по овом систему (Њујоршка ефектна берза, Лондонска, Сингапуршка, Хон-коншка...). Због своје супериорности у односу на друга два
система, овај систем се све више шири у свету.
Други је систем полусамосталних берзи. Он је настао у Немачкој, те се зато
зове и немачки или германски сисгем. Био је примењен у берзанском праву
Краљевине Србије и касније у Краљевини СХС, те Краљевини Југославији. У
њему, поред чланова, у берзама постоје и професионални берзански посредници
(маклери). Међу њима су најважнији званични посредници (курсмаклери), које
поставља и смењује надлежни државни орган. Они су државни службеници, који
су једини овлашћени да посредују у званичној берзанској котацији између
чланова. Чланови могу да буду само банке и друге финансијске организације.
Берза се оснива одлуком надлежног државног органа, а поступак оснивања спроводи привредна комора на иницијативу заинтересованих оснивача (банака). У
свим органима берзи, поред представника чланова, учествују и предсгавници
државе, тако да она има снажан утицај и на њихово управљање. контролу бер-

занског пословања држава спроводи преко свог комесара у свакој берзи, који
присуствује берзанским састандима и учествује у утврђивању курсева.
Трећи систем је систем несамосталних берзи. У њему берзе имају положај
јавних тржишта, на која има слободан приступ свако пословно способно лице
ради куповине или продаје ефеката или робе. Међутим, то лице (посетилац)
може да тргује предметима котације само преко професионалних берзанских
посредника (агената, друштава), који имају искључиво право да посредују у берзанском промету (монопол посредовања). Ти посредници имају статус државних
службеника, те не смеју да за свој рачун тргују ефектима, нити да се баве било
каквом другом привредном делатношћу. Берзе се оснивају и укидају одлуком
надлежног државног органа и немају својство правног лица. Њима управљају
посебни берзански органи, на чији рад одлучујући утицај врши држава преко
својих представника у њима. Зато се каже да ове берзе имају статус државних
служби. Највише су примењене у романским земљама (Италија, Француска...), те
се и систем често назива романским системом.
Наш законодавац се није определио ни за један од описаних система у чистом
виду. Начелно он је Законом од 1994. године прихватио германски систем, са
бројнимм примесама англосаксонског система. По систему оснивања, берзанског посредовања, комесару, контролн над променом аката берзе, њеним статусним променама и над именовањем директора, наш сисгем је сличан немачком.
Међутим, по врстама субјеката који могу да буду чланови берзе, по њиховој
самосталности у управљању берзом и по начину њиховог пословања наш систем
се приближава англосаксонском систему. Усвајање мешовитог система у Закону
подсећа на правно експериментисање привредом у време Закона о удруженом
раду, што је дало лоше резултате.
Појам и врсте берзи
Закон о берзама не дефинише берзе. Он само одређује да се њиме „уређује
оснивање и пословање берзи и берзанских посредника" (чл.1.). Ипак, систематским тумачењем се долази до закључка да су берзе, по њему. непрофитна
акционарска друштва, која се баве организовањем трговине предметима које су
примиле у свој промет (котацију).
Према врсти предмета берзанске трговине Закон прави разлику између робних и финансијских берзи (чл. 6, ст. 1). На робним берзама се тргује робом и
„финансијским дериватима" (чл. 53),^ а на финансијским. хартијама од вредности, девизама, племенитим металима, „жиралним новцем" и финансијским
2.

„Финансијски дериват“ је још један страни израз који не одговара духу нашег језика. Финансијски деривати су. у ствари, закључени. а неизвршени преносиви рочни берзански
послови, који могу да се купују или продају до тренутка своје доспелости. Практично.
купују се и продају на берзи закључнице по тим пословима. тако да би бољи израз био
„рочне закључнице" или „изведене хартије“.

дериватима (чл. 52). Правни значај разликовања ових врсти берзи је у томе што
Закон одређује јасно који су ти органи. Поред тога, често се разликују берзанска
правила о трговини робом и трговини ефектима.
Према разноврсности предмета берзанске трговине Закон разликује специјализоване и мешовите (опште) берзе. Ако се на берзи тргује само једном врстом
предмета (нпр. само пољопривредним производима), онда је она специјализована. Ако се на њој тргује са више врста предмета, онда је она мешовита (чл. 6.
ст. 2). Зато мешовита берза постоји како онда кад се у њој тргује робом и ефектима, тако и онда кад се у њој тргује различитим врстама робе (мешовита робна
берза) или ефеката (мешовита финансијска берза). Закон само захтева да у
мешовитој берзи постоје организациони целови за трговину сваком врстом предмета. Ти делови немају својство правног лица (чл. 6. ст. 3.).
Најзад, Закон разликује две врсте финансијских берзи (чл. 18. ст. 2. и 3.). На
једнима се тргује ..жиралним новцем, меницом, чеком, девизама, краткорочним
хартијама од вредносги, златом и другим племенитим металима“. Оне могу да се
условно назову валутним, девизним или новчаним берзама. Дозволу за њихов рад
издаје Народне банка Југославије. Друга врста финансијских берзи су оне у
којима се тргује „капиталом, акцијама, дугорочним хартијама од вредности и
финансијским дериватима“. Дозволу за њихов рад издаје „савезни орган односно
организација надлежна за организовање тржишта хартија од вредности. Ове
берзе могу условно да се назову ефектним берзама.

Предмети берзанске трговине
Закон о берзама одређује да се на берзи тргује „жиралним новцем, меницом,
чеком, акцијама и другим хартијама од вредносги, девизама, капиталом, златом и
другим племенитим металима, робом и финансијским дериватима" (чл. 2. сг. 1).
Све ове разноврсне предмете берзанског промета Закон назива „тржишним
материјалом“. У свету, иначе, постоје два система законског регулисања берзи, с
обзиром на предмете њихове котације. У германским земљама је уобичајено да
се једним законом регулишу како робне, тако и финансијске берзе.^ Тај систем
је усвојен и у нашем закону. У англосаксонским земљама је уобичајено да се берзански промет хартија од вредности и робе регулишу одвојеним законима.^
„Тржишним материјалом“ се, по Закону, може да тргује на берзи, када се
ради о „берзанској трговини“, и ван берзе, када се ради о „ванберзанској
трговини“. Ванберзанска трговина може да буде регулисана, када се одвија по
3.
4.

Закон о берзамаНемачке од 1908.Г. и Закон о јавним берзама Краљевине Србије од 1886.Г.
Закон о трговини ефектима од 1934.Г. у САД, Закон о финансијским услугамаВелике Британије од 1986. г., Закон о трговини вредносним папирима Словеније од 1994.Г. и Закон о
трговини ефектима и о инвестиционим фондовима Пољске од 1991. г.

берзанским правилима, и слободна, када се врши независно од берзанских
правила (чл. 4,56. и 57).
Наше берзе су релативно самосталне у одређивању предмета своје котације.
Најпре, оснивачи морају да у оснивачком уговору одреде „предмет пословања
берзе“ коју намеравају да оснују. То значи да они треба да начелно одреде којим
„тржишним материјалом“ ће се трговати у берзи, ако она буде основана. Исто то
треба да учини и скупшптина берзе у статуту. најзад, правилима берзе мора да се
детаљно уреди „којим тржишним материјалом и под којим условима се тргује на
берзи“ (чл. 11. ст. 1. тач.6, чл. 16. ст. 1, чл. 20. ст. 1. тач. 2. и чл. 21. ст. 1. тач. 3) Све
то мора да буде објављено у „Службеном листу СРЈ“ и на начин предвиђен статутом берзе, те уписано у судски регистар (чл. 20. ст. 2 и 21. ст. 2.). Самосталност
наших берзи у одређивању предмета своје котације је ограничена начелним
овлашћењем државе, да даје дозволе за оснивање и за рад берзи, те сагласност на
сваку измену њихових оснивачких уговора, статута и правила (чл. 12,18, и 24.).
Пошто је предмет пословања берзе битан елемент свих тих аката, сигурно је да
ће надлежни државни орган да обрати пажњу и на њега при издавању поменутих
дозвола и сагласности.
На цитирану норму Закона од 1994. г. о врстама предмета берзанске трговине може да се истакне неколико примедби (чл. 2. ст. 1).
Најпре, њом се одређује да је жирални новац предмет берзанске трговине.
Под жиралним новцем се, у Закону, „подразумевају слободна средства на жирорачуну које се користе за трговину на берзи или ван берзе“ (чл. 2. ст. 2.). Ту се
вероватно мисли на домаћи новац (динар), који се налази на рачунима правних
лица код Службе за платни промет. Међутим, у праву се новац сматра средством
за плаћање (тј. средством трговине), а не предметом трговине. Правно гледано,
он не може да се купује и продаје, иако је то, економски гледано, могуће. У праву
новац само може да се позајмљује, по основу уговора о зајму или кредиту. Осим
тога, берзе у свету обично не организују посредовање у новчаном кредитирању.
То се обично врши у непосредним међубанкарскнм односима.
Даље, у цитираној одредби се помиње капитал, као посебан предмет берзанске трговине, поред акција, меница, чекова и других хартија од вредности. У берзанском праву капитал као посебан предмет трговине, различит од хартија од
вредности, уопште не постоји. Хартије од вредности у праву симболишу уложени
капитал, те је зато непотребно да се он истиче као посебан предмет берзанске
трговине. Поготово је збуњујућа норма Закона којом се одређује да се под капиталом подразумевају „новчана средства чија је потрошња одложена на рок дужи
од једне године и којим се тргује на берзи или ван берзе“ (чл. 2. ст. 3). Правно
гледано, то могу да буду само хартије од вредности, и то само средњорочне или
дугорочне хартије (нпр. обвезнице, цертификати ...). Ипак, могло би да се протумачи да Закон под капиталом сматра и штедне улоге или депозите орочене
преко годину дана. Такав закључак би био погрешан, јер се на основу депозита
издаје депоненту цертификат. обвезница, запис или друга исправа, која мора да

буде преносива, да би могло њом да се тргује на берзи. Отуда је такав капитал
обухваћен изразом хартија од вредности. Штедна књижица која се издаје
штдншн на основу иггедног улога, је легитимациони папир, а он никако не може
да се котира у берзи.
Закон у „тржишни материјал“ убраја и меннце и чекове. Тачно је да се менице и чекови могу да купују и продају (тј. есконтују). Међутим, није уобичајено да
се то врши у берзи, већ у непосредним међубанкарским односима. Меницама и
чековима се, ипак, често тргује у девизним берзама. Они, међутим, тада гласе на
страну валуту и називају се девизама.
Најзад, Закон забрањује берзанским посредницима да рекламирају предмете
слободне ванберзанске трговине (чл. 91). Такву забрану не садржи за предмете
берзанске трговине и регулнсане ванберзанске трговине. Да ли то значи да берзански посредници смеју да рекламирају предмете који нису обухваћени забраном?У свету је берзанским моралом строго забрањено да берзански посредници
рекламирају себе, као и све предмете (ефекте или робу) у чијој трговини
посредују, у или ван берзе.

Правни положај берзе
Наше берзе имају статус правног лица, кога сгичу уписом оснивања у судскн
регистар (чл. 22. Закона о берзама). Исти положај берзама признаје англосаксонско и германско право. Романска права (нпр. француско и италијанско) им тај
положај не признају, али зато дају својство правних лица органима који њима
управљају (нпр. Савет ефектних берзи у Француској) или удружењима берзанских агената.
Правна способност наших берзи је, међутим, Законом битно ограничена.
Наше берзе су дужне да од органа који им је издао дозволу за рад „затраже сагласност“ на одлуку о именовању директора, измену уговора о оснивању, статута
и правила берзе, те одлуку о својим статусним променама (чл. 24. ст. 1).
Надлежни орган је дужан да одлучи о захтеву у року од 30 дана од дана његовог
пријема (чл. 24. ст. 2). Пошто се ради о савезном органу одн. организацији,
његово решење би требало да буде коначно, иако Закон то изричито не
предвиђа. У овом питању Закон не предвиђа изричито дискреционо овлашћење
за надлежни орган, те би требало да се сматра да он нема право да одбије сагласност зато што сматра да је одлука берзе нецелисходна. Пословна способност
наших берзи Законом није ограничена. Као и остала правна лица, оне могу да
закључују уговоре у правном промету у границама своје делатности (нпр. уговор
о куповини или закупу пословне зграде, опреме и сл.). Берзе би чак могле да
оснивају компаније, које су им потребне за обављање своје делатности (нпр. клириншку кућу, слично Њујоршкој ефектној берзи). Међутим, берзама је требало
да се Законом изричито ограничи право да оснивају нове берзе или да, као

посредничке агенције, посредују у свом промету, конкуришући својим
члановима.^
Организациони облик
Закон о. берзама одређује да берза има облик акционарског друштва (чл. 7).
Данас је то претежан организациони облик берзи у свету. Знатно је ређи облик
удружење чланова (углавном у англосаксонским земљама) или државне
установе (службе, углавном у романским земљама).
У берзама с обликом акционарских друпггава, капитал је подељен на акције
између акционара. Међутим, за разлику од правих акционарских друштава, где је
пренос акција начелно слободан, у берзама је он битно ограничен, јер берзанско
право настоји да обезбеди контролу над њиховим персоналним сасгавом. Тако,
Закон о берзама од 1994. г. одређује да акције берзе могу да гласе само на име
(чл. 28. ст. 1). Тиме им је пренос отежан у односу на хартије по наредби или на
доносиоца. Циљ је да се отежа приступ берзанском тржишту непозваним субјектима. Док је пренос акција берзе на друге акционаре слободан, њихов пренос на
трећа лица (неакционаре) је условљен сагласношћу најмање две трећине акционара (чл. 28. ст. 1). Акције могу да се преносе само на она лица која по закону
могу да буду оснивачи берзе. (чл. 28. ст. 1. Закона, у вези са чл. 8. и 9).
Описани режим преноса акција у нашим берзама садржи три грешке. Прва
грешка се тиче само финансијских берзи, јер Закон за њих предвиђа ужи круг
оснивача од круга чланова. Док оснивачи могу да буду само банке, Попгганска
иггедионица, осигуравајућа друштва и државадотле чланови финансијских берзи
могу да буду и берзански посредници (чл. 8. и 37. Закона). У робним берзама
оснивачи и чланови могу да буду сва правна лица регистрована за промет робе која
се у њој котира (чл. 9. 37. и 73. Закона). Како само акционари имају право да
управљају берзом, то значи да у финансијским берзама берзански посредници, као
најважнија врста чланова, немају право да учесгвују у њиховом управљ>ању, јер по
Закону не могу никако да постану акционари. То је врло неспретно решење, које ће
битно отежати развој берзанског пословања код нас. Друга грешка се тиче претеране строгосги двотрећинске сагласности акционара берзе за пренос акција берзе на
треће лице. То значи да ће скупшпша берзе морати да се сасгаје сваки час само због
тог питања, или ће се преноси акција одлагати све до њеног заседања. У оба случаја
може да дође до парализе управљ>ања и рада берзе, због опструкције незадовољних
акционара. Зато је било много боље да је Закон овластио управни одбор берзе на
давање сагласности за пренос акција.^ Трећа грешка се тиче слободног преноса
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Вид.чл. 63. ст. Пол>ског закона.
Цитирана норма Закона о двотрећинској сагласности акцнонара би можда могла да се
тумачи и на други начин, у циљу превазилажења, поменутих тешкоћа. Могла би да се
тумачи и тако да две трећине свих акционара берзе могу да донесу одлуку, којом
овлашћују њен управни одбор или други орган на давање сагласности за пренос акција на
треће лице које, испуњава услове да постане њен акционар.

акција берзе на друге акционаре. Пошто је пренос слободан, један акционар би
могао да, теоријски гледано, стекне апсолутну већину акција (тј. контролни пакет) и
тако овлада берзом. То је неспојиво са начелом непрофитносги берзе, јер њене
акције не дају право на дивиденду (чл. 37. сг. 2. Закона). Ако берза и оствари добит,
она је дужна даје искорисги за унапређење свог пословања (чл. 37. ст. 2).
У непрофитним установама, какве су наше берзе, начело је да су сви чланови
равноправни у управљању. У нашем Закону се неограничава број акција које
један акционар берзе може да има. Отуда берзама остаје да обезбеде равноправност у управљању путем својих аката (статута). Најбоље би било да се предвиди да акционар не може да стекне контролу над берзом (нпр. ограничавањем
највећег броја гласова у скупштини) по основу акција које поседује. Непрофитносг берзи је, иначе, владајуће начело данас у свету, како би се што више обезбедила њихова непристрасност у организовању берзанског промета.

Оснивање
Упоредно право познаје неколико система оснивања берзи. У романским
земл>ама берзе се оснивају и укидају одлуком надлежног државног органа. У
англосаксонским земљама важи нормативни сисгем. У њима оснивачи треба да
испуне законом предвиђене услове за оснивање берзе, када надлежни орган
постаје обавезан да је региструје. Основана берза, међутим, може да отпочне са
радом, тек када добије дозволу од државе. У германском праву се примењује
систем одобрења. Да би основали берзу, оснивачи морају да, поред испуњења
законских услова, добију одобрење за оснивање од надлежног државног органа.
Систем одобрења је прихваћен и у нашем праву (чл. 12,13,18. и 19. Закона о
берзама). Да би се основала берза, оснивачи мора да од надлежних органа прибаве две дозволе: за оснивање и за рад берзе! Систем двоструке дозволе за оснивање берзи није уобичајен у свету, јер се сматра да се и једном дозволом довољно
штите интереси привреде, државе и друштва уопште. Зато није јасно запгто наш
законодавац инсистира на дозволи за оснивање (чл. 12. и 13.), као основи за
издавање дозволе за рад берзе, кад се исти циљ могао да постигне и предвиђањем
само ј едне дозвол е.
Услови за оснивање - Наше берзанско право предвиђа шест група услова за
оснивање берзи.
1) Услови у погледу оснивача. - Ова група услова се тиче својсгва и броја
оснивача. Наше берзе могу да оснују само законом набројани субјекти (не свако
лице), и то у законом предвиђеном минималном броју. Оснивачи финансијских
берзи могу да буду само банке, Поигганска штедионица, осигуравајуће друштво,
савезна држава и република чланица (чл. 8. сг. 1. Закона). Страна банка може да
буде оснивач само под условом узајамности (чл. 8. ст. 2.). Осгала правна лица
(чак и берзански посредници) и сва физичка лица су искључена као оснивачи.
Оснивачи робних берзи могу да буду правна лица која су регисгрована за произ-

водњу и промет робе, савезна држава и република чланица. Страно правно лице
може да буде оснивач робне берзе само под условом узајамности (чл. 9)7) Требало би да се узме да правно лице, које оснива робну берзу, мора да буде регистровано за производњу или промет оне робе која ће се у њој котирати. Такво
правно лице може да буде оно које се регистровало као берзански посредник за
робу или неко друго правно лице (нпр. предузеће). Берзу, било финансијску.
било робну, мора да оснива најмање осам оснивача (чл. 11. ст. 1. Закона).
Овде треба да се истакне да Закон о берзама од 1994. године предвиђа врло
узак круг оснивача финансијских бери. Њиме набројаним субјектима је тиме
дата неоправдана привилегија (монопол) за оснивање финансијских берзи. Привилегија је неоправдана из више разлога. Прво, банке свакако нису стручннје за
берзанско пословање од специјализованих берзанских посредничких друштава, а
поготово то важи за осигуравајућа друштва и Попгганску штедионицу. Отуда
стручност привилегованих субјеката не може да буде никакво оправдање за
давање монопола. Друго, банке, прво друштвене, а потом и приватне, су се веома
искомпромитовале у познатим аферама са штедним улозима, тако да уживају
врло мало поверење становништва. Ако се законским монополом желело да
посгигне поверење грађана у берзе, онда се у томе неће успети. Када оснивачи не
уживају поверење становништва, не могу да га уживају ни берзе, у којим би они
пословали. Треће, ако се банкама морала законом дати привилегија на оснивање
новчаних и девизних берзи, због особене и осетљиве природе њихове делатности,
таква привилегија је сасвим непотребна за оснивање ефектних берзи. Четврто, у
условима општег сиромаштва, какво влада код нас, те врло малих количина слободног капитала, једини начин да берзе пророде је да се на њихова тржишта
доведе што шири круг субјеката, како би они на њима непосредно трговали.
Зато би требало да се допусти да оснивачи. акционари и чланови. како ефектних,
тако и робних берзи, буду све берзанска посредничка друиггва. као и физичка
лица, која су се, под строгим прописаним условима, регистровала као берзански
посредници (брокери или дилери). Пето, ако је законодавац садашњим решењем
хтео да само јаки привредни субјекти оснивају берзе и да на њима послују, по
угледу на велике светске берзе, онда се опет запало у грешку. Тачно је да у
великим светским берзама послују само берзанска друпггва са великим капиталом, али је тамо до тога дошло услед притиска конкуренције других берзанских друшгава и других берзи на међународном тржишту финансијских услуга, а
не законском наредбом. Велике берзе су углавном оснивале групе појединаца
(берзанских трговаца и посредника) и они су до пре неколико деценија били
њихови искључиви чланови. Пошто смо ми тек на почетку берзанског развоја,
мудро би било да следимо природан ток настанка и развоја берзи развијених зем7.

У англосаксонским земљама оснивачи могу да буду правна и физичка лица, у Француској
и Италији само држава, у Немачкој банке и друге финансијске установе, у Словенији берзанска посредничка друштва и банке са седиштем на њеној територији. а у Пољској брокерске фирме и држава.

аља, јер векови заосталости у историјском развоју берзи не могу да се „прескоче“
законским наредбама и ограничењима. Проширивање круга оснивача и акционара наших берзи не би, међутим, значило и слабију контролу државе над
њиховим оснивањем п пословањем. Ефикасност државне контроле не зависи од
врсте оснивача, а проширивањем њиховог круга знатно би се допринело развоју
нашег берзалског пословања.
2) Услови у погледу капитала - Наше берзанско право захтева да новчани
део оснивачкогкапнтала берзе износи најмање петсто хиљада динара (чл. 27.
Закона). Поред тога, оснивачи су дужни да берзи обезбеде одговарајући
пословни простор, као натурални део њеног оснивачког капитала (чл. 10. ст. 2.
тач. 1. и ст. 3). Пословни простор мора да се налази у својини берзе или најмање у
десетогодишњем закупу. Најзад, берза мора да има опрему подобну за електронску трговину и обрачун потраживања из берзанских послова.
Услови у погледу оснивачког капитала берзе су превише строги. Нарочито
је строг услов минималан новчани оснивачки капитал од 500.000 динара. Тај
износ би био подношљив, ако би се односио на целокупни оснивачки капитал
берзе, како у стварима, тако и у новцу. Берза, као институција, бави се само организовањем берзанског промета, без икаквог учешћа у њему. То значи да она
само ствара услове својим члановима да тргују или посредују на њеном тржишту,
тако да не преузима никакве обавезе у берзанским пословима, које закључују
њени чланови. Отуда она не одговара за обавезе у берзанском промету, по
основу закључених берзанских послова. Она такве обавезе не може да има, а за
обавезе њених чланова они сами одговарају својом имовином и заједничким
фондом сигурности. Обавезе берзе у промету нису толико велике, да би морао да
се предвиђа тако висок новчани капитал. Није јасно, такође, зашто се Законом
тражи да берза има опрему за електронску трговину и електронски обрачун
тражбина, када се зна да је достигнути ниво нашег берзанског пословања толико
низак, да лакоћом може да се и ручно води и књижи.
3) Услови у погледу пословне оспособљености - Да би наше берзе могле да
се оснују неопходно је да буду кадровски, технички и организационо
оспособљење за обављање берзанског пословања (чл. 10. ст. 2. тач. 3. Закона).
Кадровска оспособљеност берзе постоји када она има високостручне кадрове од
којих су најмање три „берзанска брокера“ с положеним стручним испитом (чл.
10. ст. 4). Сматра се да је берза технички оспособљена када има „развијени
информациони компјутерски и комуникациони систем за берзанску електронску
трговину и извршавање обрачунских трансакција по пословима закљученим на
берзи“ (чл. 10. ст. 5). Најзад, организациона оспособљеност берзе подразумева
посгојање организационих делова за ефикасно и јединствено обављање послова
на берзи. (чл. 10. ст. 6.).
4) Услови у погледу органа - Да би се код нас берза основала, нужно је да јој
се образују органи на оснивачкој скупштини. Одлука о томе се доноси
двотрећинском већином гласова свих оснивача (чл. 16. ст. 1). Закон не наводи

који органи берзе морају да постоје у тренутку њеног оснивања. Ипак, требало
би да се узме да су то органи који су неопходни за почетак њеног рада. То су
скупнггина, управни одбор, надзорни одбор, директор, арбитража н комисија за
котацију (чл. 31. ст. 1, чл. 32. и чл. 34. Закона). Остале органе, које Закон
изричито не именује, берза не треба да образује у тренутку оснивања, јер јој они
нису нужни за почетак рада (чл. 31. ст. 2).
Да би оснивачка скупштина могла да именује првог директора берзе
потребна јој је сагласност државног органа надлежног за издавање дозволе за
њен рад (чл. 24. и ст. 1. тач. 3). Исто важи и за одлуку управног одбора берзе при
каснијим променама директора. Правило о државној сагласности за именовање
директора неке установе је застарело решење, које је код нас напуштено још
укидањем Закон о удруженом раду. То је једно лоше решење, јер је тешко веровати да ће оснивачи и акционари берзе пристати да им држава одређује директора, када по закону она није обавезна да им својим средствима помогне у
оснивању берзе и када им је дато право да самостално образују скупштину,
управни и надзорни одбор, као више органе од директора. Ако је то учињено по
угледу на немачки систем полудржавних берзи, онда је требало да се он доследно
преузме.^ Ако то већ није учињено, а жели се обезбедити превентивна државна
контрола при именовању директора, онда је требало да се предвиди да је берза
дужна само да обавести надлежни државни орган. Тај орган би био овлашћен да
захтева у судском поступку разрешење директора, због законом предвиђених
разлога (нпр. осуде за кривична дела).
5) Услови у погледу аката. - Закон о берзама захтева да оснивачи берзе
закључе уговор о оснивању (вероватно у писменој форми), са прописаном
садржином, као и да оснивачка скуппггина изгласа двотрећинском већином гласова свих оснивача сгатут и правила берзе (чл. 11. и чл. 16. ст. 1). Уговор о оснивању служи савезном органу као основ за издавање дозволе за оснивање берзе, а
статут и правила као основ за издавање дозволе за рад. Свака каснија измена
ових аката берзе подлеже давању сагласности савезног органа надлежног за
издавање дозволе за рад (чл. 24). Тим правилом, као и истоветним правилима у
погледу директора и статусних промена, берзе се стављају у битно завистан
однос према држави. То може да буде велика сметња не само за њихово оснивање, него и за њихов нормални рад. Ако берза мора да чека сагласност државног
органа за сваку, макар и најситнију, промену својих аката, могуће је да околности, које су изазвале потребу за тим променама, толико отежају пословање
берзе да она престане са радом. То би свакако изазвало тешке поремећаје на
целокупном нашем тржишту.
6) Ова група услова тиче се две одлуке, као што је раније речено. Закон од
1994. године предвиђа дозволу за оснивање и за рад берзе, као услов за њен упис у
судски регистар. Тиме се долази до поступка оснивања берзе.
8.

Вид.систем полусамосталних берзи на стр. 4. и 5. ове расправе.

Поступак оснивања - Закон о берзама регулише посгупак оснивања берзе,
који се сасгоји од три фазе (чл. 12-25): 1) издавање дозволе за оснивање, 2)
издавање дозволе за рад и 3) уписивање у судски регистар.
У првој фази оснивачи треба да добију дозволу за оснивање од „надлежног
савезног органа“.(чл. 12-13). Закон не одређује који је то орган, тако да је то једна
велика правна празнина. То би могла да буде Савезна влада и Савезно министарство за финансије, за финансијске берзег^ Савезна влада или Савезно министарство за трговину за робне берзе. За мешовите берзе (финансијске и робне) могла
би да буде надлежна или Савезна влада или оба њена поменута министарства.
Отуда није јасно од кога оснивачи треба да траже дозволу за оснивање. Тиме се
већ на првом кораку онемогућавају да оснивају берзе. Могући сукоб
надлежности између набројаних органа могао би да се реши аутентичним
тумачењем Закона или одлуком Савезне владе. Док се то питање не реши и
празнина попуни, оснивачима преостаје једино да захтеве за издавање дозволе за
оснивање берзи подносе непосредно Савезној влади, као највишем органу
управе, како би их она касније упутила надлежном органу, по њеном тумачењу
Закона. Ако она тако не поступи, закон је неприменљив и, као такав, безвредан.
У том случају бол>е би било да законодавац није ни доносио Закон, ако није био у
стању да у законодавном поступку јасно одреди надлежни орган.^
Да би добили дозволу за оснивање оснивачи треба да надлежном органу поднесу захтев за њено издавање. Уз захтев треба да поднесу и уговор о оснивању,
који су претходно закључили у писменој форми и са законом одређеним елементима (чл. 12-13). Добро би било када би оснивачи уговором о оснивању образовали оснивачки одбор, иако га Закон не предвиђа. У њега би ушли представници
оснивача или трећа лица, која су стручна за берзе. Његов задатак би био да у име
оснивача предузима све радње у оснивачком поступку до уписа берзе у судски
регистар.
При одлучивању о издавању дозволе за оснивање, надлоежан савезни орган
има дискреционо овлашћење. Том приликом он „оцењује оправданост и сврсисходност оснивања берзе са аспекта развоја и унапређења финансијског и робног тржишта, конкуренције и економске политике земље“ (чл. 13). Савезни
орган је дужан да донесе решење (позитивно или негативно) о захтеву у року од
60 дана од дана када га је примио (чл. 14). То решење је коначно у управном поступку, те не може да се напада жалбом, а због дискреционих овлашћења доносиоца ни ванредним правним леком, па ни тужбом у управном спору. Издавањем
дозволе за оснивање завршава се прва фаза оснивачког поступка и започиње
друга.
9.
10.

Закон помиње само „савезни орган“, тако да би требало да Народна банка и Комисија за
хартије од вредности, као посебне савезне установе, буду искључене.
Истина, за финансијске берзе би то питање могао да реши и нови Закон о хартијама од
вредности, који би требало да се ускоро донесе. Међутим, и поред тога остало би
нерешено питање надлежног органа за робне и мешовите берзе.

Дозвола за оснивање је правни основ за одржавање оснивачке скупштине
берзе, у другој фази оснивачког поступка, јер је оснивачи не смеју да одрже, пре
њеног издавања (чл. 15). Оснивачку скупштину би требало да прилреми и закаже
оснивачки одбор, ако је образован. На њој се двотрећинском већином гласова
свих оснивача доносе статут и правила берзе, те бирају њени органи (чл. 16).
Када одрже оснивачку скупштину и испуне обавезе из оснивачког уговора,
оснивачи подносе захтев за издавање дозволе за рад берзе (чл.17. ст. 1). Уз тај
захтев они подносе надлежном органу: дозволу за оснивање (тачније, препис
решења о њој), уговор о оснивању, статут, правила берзе и доказе да су испуњене
обавезе из оснивачког уговора (нпр. да је обезбеђен пословни простор, прикупљен минималан капитал ...).' ^ Из тога произилази да услови за оснивање
берзе не морају сви да буду испуњени у тренутку издавања дозволе за оснивање
берзе, него тек у часу издавања дозволе за њен р ад .^
Народна банка је надлежна за издавање дозволе за рад валутној (новчаној,
девизној= берзи (чл. 18.ст. 1). За издавање дозволе за рад ефектне берзе
надлежан је „савезни орган одн. организација надлежна за организовано
тржиште хартија од врфедности“ (чл. 18. ст. 2). Овде је још мање јасно, него у
првојф ази, који је орган надлежан. Поред Савезне владе и Министарства за финансије, то би могла да буде и Комисија за хартије од вредности. Комисија би
првенствено требала да буде надлежна по важећем Закону о хартијама од вредности (чл. 8). Дозволу за рад робне берзе издаје савезни орган који је надлежан за
издавање дозволе за оснивање (чл. 18. ст. 3. Закона о берзама). Овде нфе јасно
неигго би исти орган најпре давао дозволу за оснивање, па тек онда дозволу за
рад берзе, уместо да то учини истом дозволом. као игго је то уобичајено у свету.
Ако се оснива мешовита берза, оснивачи треба да обезбеде дозволе свих органа
који су по закону надлежни за предмете њихове котације (чл. 18. ст. 4). ■)
Надлежни орган је дужан да у року од 60 дана од дана пријема захтева за
издавање дозволе за рад донесе (позитивно или негативно) решење о њему (чл.
19. ст. 1 ) .^ Решење о захтеву је коначно, те се не може нападати ни жалбом. ни
ванредним правним леком. Како Закон не предвиђа изричито дискрециона
11. Чл. 17. ст. 2. Закона о берзама.
12. У чему је онда смисао дозволе за оснивање? Могуће да је њен смисао у економичности
оснивачког поступка. Да се не би оснивачи исцрпљивали и трошили испуњавањем
оснивачких услова и одржавањем оснивачке скупштнне. држава их на овај начин, одмах,
превентивно, забраном оснивања, ослободи „мука“. Међутим, могуће је да претходно
(не)давање дозволе за оснивање служи и као средство за отклањање политички неподобних оснивача и берзи, ма колико они били економски подобни.
13. У чл. 18. ст. 4. законодавцу се поткрала грешка, јер је уместо израза „оснивачи" употребио
израз „акционари“, који не постоје све до уписа берзе у судски регистар.
14. У чл. 19. ст. 1. законописцима се поткрала још једна грешка, јер би иначе та норма била
потпуно бесмислена. Уместо: „Орган који је издао дозволу за рад дужан је да, .... донесе
решење о издавању дозволе за рад ...“, треба да стоји: „Орган надлежан за издавање дозволе за рад дужан је да...“

овлашћења, треба да се схвати да их „надлежни орган“ нема при издавању дозволе за рад. Отуда би његово негативно решење могло да се побија тужбом у
управном спору због незаконитости. Битно је да негативно решење о захтеву за
дозволу за рад берзе, не значи губитак права на оснивање берзе, које је утврђено
дозволом за оснивање. У другом покушају за издавање дозволе за рад оснивачи
би морали да испуне оне услове за оснивање и за почетак рада берзе, које нису
испунили у првом покушају. У сваком случају, то решење мора да се објави у
Службеном листу СРЈ (чл. 19. ст. 2). Орган надлежан за издавање дозвола за рад
дужан је да води регистар издатих цозвола. Издавањем дозволе за рад берзе,
завршава се друга фаза оснивачког поступка.
Трећа фаза се одвија у поступку пред регистарским судом. Она започиње
подношењем пријаве за упис оснивања у регистар код привредног суда места
седишта берзе која се оснива. Пријава се подноси у року од 30 дана од дана
пријема решења о издавању дозволе за рад (чл. 22. ст. 2. Закона). Пријаву мора да
поднесе лице кога су оснивачи овластили. То може да буде неки члан оснивачког
одбора, или друго лице кога је овластила оснивачка скупштина (нпр. именовани
директор или његов вршилац дужности). Уз пријаву се суду подносе: уговор о
оснивању, дозвола за оснивање, дозвола за рад, статут берзе, правила берзе, те
друге исправе предвиђене прописима о упису у судски регистар (чл. 22. ст. 3.
Берза је дужна да у року од 15 дана од дана пријема решена о упису'оснивања у
регистар достави извод из регистра органу који јој је издао дозволу за рад (чл. 23).
Сем тога, берза је дужна да обавести исти орган о свакој промени регистарских
података у року од пет дана од дана уписа промене (чл. 25). Чином уписа у судски
регистар берза стиче правну и пословну способност (чл. 22. ст. 1).
Поред описаног „редовног“ посгупка оснивања наших берзи, законодавац је
требало да предвиди и „скраћени“ поступак, у случају када се као један од
оснивача појављује држава (савезна или републичка). То је уобичајено у свим
берзанским правима у којима је и држава овлашћена да оснива берзе (нпр. француско, по.љско, словеначко ...). Ако би се федерација појављивала као суоснивач
берзе, свакако да би требало да отпадне прва фаза редовног поступка (издавање
дозволе за оснивање). По садашњем тексту Закона може да настане бесмислена
ситауција да држава, као суоснивач, тражи сама од себе дозволу за оснивање
берзе и, касније, дозволу за њен рад.
Примена Закона о предузећима - На сва питања оснивања берзи, која нису
посебно регулисана Законом о берзама, аналогно се примењују одредбе закона о
предузећима (чл. 7. Закона од 1994. г.).

Органи
Закон о берзама предвиђа да су органи берзе: скупштина, управни одбор,
надзорни одбор и директор (чл. 31. ст. 1). Поред њих, као обавезни орган појављује се арбитража (чл. 32. и 33), а у финансијској берзи још и комисија за кот-

ацију ефеката (чл. 34-35). Поред ових‘обавезних, берза може да образује и друге
органе, путем свога статута (чл. 31. сг. 2, чл. 20. ст. 1. тач. 4. и 5.)
Закон о берзама не регулише детаљно наведене органе, већ упућује на аналогну примену норми Закона о предузећима о конституисању и надлежности тих
органа (чл. 31. ст. 3). У свему осталом њих самостално регулише берза путем
статута (чл. 20. ст. 1. тач. 4, 5. и 11). По Закону, арбитража има најмање три
члана, које именује скупштина берзе. Њени чланови не могу да буду чланови
управног и надзорног одбора, те директор берзе. Она је надлежна да решава
спорове из берзанских послова између њихових уговорника (чл. 32. и 33). Она би
могла да буде надлежна и за решавање свих осгалих спорова у берзи између
акционара, чланова и учесника (чл. 20. ст. 1. тач. 11), ако се то предвиди статутом.
Чланове комисије за котацију у финансијској берзи бира и разрешава управни
одбор (чл. 34). Она је надлежна да одлучује о пријему ефеката у котацију (чл. 35).
Емитент је дужан да јој уз захтев за пријем ефекта у котацију приложи и решење
савезног органа о одобрењу емисије (чл. 35. ст. 2). Комисија је дужна да о захтеву
одлучи у року од пет дана од дана његовог подношења (чл. 35. ст. 3), на основу
посебног правилника о котацији, кога доноси управни одбор берзе уз сагласност
савезног органа (чл. 36). Директор берзе, по Закону, може да буде само лице које
је радило на привредним, банкарским и финансијским (зашто не и на берзанским?!) пословима и које није осуђивано на казну затвора за кривично дело против привреде или службене дужности (чл. 16. ст. 2). Директора може да именује
управни одбор само уз сагласност органа надлежног за издавање дозволе за рад
берзе (чл. 24. ст. 1. тач. 1). Никаквих других одредаба Закон не садржи о органима берзе. У упоредном законодавству берзе имају и већу самосталност у регулисању својих органа, него у нашем. Поготово није уобичајено правило да
државни орган даје сагласност на берзанска правила о котацији.

Имовина
Берза мора да има своју имовину (капитал). У тренутку оснивања њу су
дужни да прикупе оснивачи (чл. 26. Закона од 1994. г.). Већ је речено да минималан новчани део оснивачког капитала мора да износи 500.000 динара. Из норми о
престанку берзе (чл. 72.), у којима се не предвиђа да берза престаје када новчани
део капитала падне испод наведеног износа, закључује се да ту своту берза може
да, одмах по оснивању, уложи у своје, пословање (нпр. купи пословне просторије), тако да не мора да је стално има на свом рачуну током постојања. Имовина
берзе се састоји од новчаногдела и неновчаног дела (зграде, опрема и др.). Капитал берзе подељен је на акције између њених акционара. Он може да им се врати
само у случају престанка берзе, пошто се у стечају или ликвидацији измире све
њене обавезе према повериоцима (чл. 29).

Одговорност за обавезе берзс
Берза одговара целокупном својом имовином за своје обавезе у промету (чл.
30. Закона). Она, међутим, не одговара за обавезе својих чланова у берзанском
промету, јер у њему не учествује. Такву одговорност она може да преузме статутом. Закон то питање не регулише, тако да то није забрањено.
Закон, међутим, предвиђа да се уговором о оснивању уређује, између осталог, и „одговорност оснивача за рад берзе“ (чл. 11. ст. 1. тач. 77). Цитирана норма
не треба да се тумачи у смислу да су оснивачи дужни да оснивачким уговором
утврде своју одговорност за обавезе берзе након њеног оснивања. Напротив, она
треба да се тумачи тако да они могу, ако хоће, да преузму ту одговорност
оснивачким уговором. Након оснивања берза постаје самостално правно лице,
које самостално иступа у правном промету, те сама и одговара за своје обавезе.
Могуће је да неки од оснивача током оснивања берзе преузме на себе неке
обавезе у промету према трећим лицима у циљу оснивања берзе (нпр. закључи
уговор о градњи пословне зграде, о закупу пословних просторија, о куповини
опреме берзе и сл.). Ако покушај оснивања берзе не успе, једино би тај оснивач
био одговоран за обавезе из закљученог уговора према трећем лицу. Отуда би
ваљало да се оснивачким уговором предвиди његово право регреса према
осталим оснивачима, јер је, ипак, радио у заједничком интересу. Ако би покушај
оснивања берзе успео, онда би било добро да се оснивачким уговором или статутом берзе предвиди да она преузме на себе неизмирене обавезе оснивача према
трећим лицима из таквих уговора.
Најзад, Закон предвиђас и једну врло чудну норму о одговорности за обавезе
берзе. Наиме, правилима берзе мора да се утврди „начин на који и услови под
којима чланови и учесници на берзи одговарају за обавезе берзе“ (чл. 21. ст. 1.
тач. 13). Цитирана норма треба да се тумачи тако да берза може да правилима
предвиди да њени чланови и учесници не одговарају за њене обавезе. Такво
решење је и правно нелогично из више разлога. Прво, берза је одвојен правни
субјект у односу на своје чланове и учеснике. Друго, она је акционарско друштво,
за чије обавезе у промету, по Закону о предузећима, акционари не одговарају
својом имовином. Треће, члан берзе не мора да буде и њен акционар. У нашим
финансијским берзама, чак, берзански посредници могу да буду њихови чланови,
али не и акционари (чл. 28. ст. 1. и чл. 37. Закона), што је неразумно решење.
Између чланова и берзе постоји још лабавија статусноправна веза, него између
ње и акционара. Запгго би онда члан, који има само право да послује у берзи, али
не и да њом управља (јер није акционар), био законом принуђен да одговара за
њене дугове, на чији настанак није могао ни да утиче? Наравно, чланови би вероватно покрили дугове берзе, јер имају интереса да наставе са пословањем у њој.
Али, то би требало да зависи искључиво од њихове воље, а никако од законске
принуде. У супротном кршило би се начело да дугове треба да сносе они који их и
стварају. То би довело до тога да у финансијским берзама једни управљају и

стварају дугове (акционари), а други их покривају (чланови неакционари).
Четврто, још мање правне логике постоји за одговорност учесника берзе за њене
дугове. По Закону су учесници берзе њени службеници („брокери берзе" и „берзански контролори“), службеници њених чланова („брокери чланова“) и
нечланова („независни брокери“), па и посетиоци (чл. 43). Цитирана норма је
вероватно јединствен пример у савременом праву, који предвиђа могућност да
службеник неке установе, који није њен орган. нити руководилац (као што је
нпр. директор). одговара за њене дугове. Ако би такво решење и могло да се прихвати за службенике берзе, правно је несхватљиво да се оно односи и на лица
која нису у њој запослена (службеници чланова н нечланова). а поготово на њене
госте (посетиоце)!
(Наставак у броју 7-8/95)

(Чланак примљен: 24. 01.1995. г.)
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МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВНО ПРАВО

Међународна регулатива
агенција МИГА
Југославија је крајем 1989. приступила и касније и ратификовала Конвенцију о
Мултилатералној агенцији за гарантовање инвестиција (као 77. члан). Оснивачи
МИГА су 42 земље чланице Светске банке које су уписале 63% од овлашћеног капитала МИГА (од 1.082.000.000 УСД). Број чланица МИГА се од тада сгално повећава
тако да је до јуна 1994. МИГА-и приступило 147 земаља тако што су потписале Конвенцију (ратификационе инструменте је депоновала 121 земша).
Мултилатерална агенција за гарантовање инвестиција (Ми1Ша1:ега1 Тшебћпеп!
СиагаШее А^епсу), основана је 12. априла 1988. као најновија чланица групе
Светске банке. Њен основни циљ је подстицање страних инвесгиција у земље у
развоју пружањем:
* гаранција инвеститорима против некомерцијалних ризика,
* консултантских и других саветодавних услуга земљама у развоју.
Управни органи МИГА су Савет гувернера и Управни одбор.
МИГА пружа гаранције за губитке изазване некомерцијалним ризицима
(политицал риск инсуранце) инвеститорима који за то испуњавају предвиђене
услове - „еПфћк туеб1огб“ за квалификоване инвестиционе пројекте у земљама у
развоју-чланицама МИГА.
Према Конвенцији (члан 11), осигурање односно гаранције обухватају
следеће групе ризика:
* ограничења трансфера средстава из земље-домаћина (ограничења у
погледу трансфера средстава у иностранство и ограничења претварања домаће
валуте у конвертибилну валуту или неку другу валуту прихватљиву за имаоца
гаранције,
* експропријација или сличне мере ( правни или управни акти владе земље
којима се имаоцу гаранције одузима имовина или контрола над њом),
* неиспуњење или раскид уговора од стране земље домаћинаи то у случају када
ималац гаранције не може обезбедити судску заиггиту или могућносг спровођења
арбитраже за решење спора у погледу неиспуњења или раскида уговора.
* стање: рата, грађанских ратова, пучева или сличних немира.

Све ове гаранције могу се прибавити појединачно или „у пакету“.
МИГА осигурава нове инвестиције између земаља-чланица и то инвестиционе пројекте који су лоцирани у земљама у развоју. Нове инвестиције - средства која су намењена проширењу, модернизацији или финансијском окрепљењу
посгојећих пројеката такође се могу осигурати. Осигуравају се све „ељуити“
(директне) инвестиције. Одређене „поп-есјш 1у“ инвестиције такође могу бити
осигуране и то: уговори о управљању, франшизингу, лиценци, уговори о грађењу
по принципу „кључ у руке“ и др., уз услов да су рокови за извршење уговора најмање 3 године те да награда извођача односно извршиоца зависи од пословних
резултата пројекта.
МИГА може осигурати и до 90% инвестиције по једном пројекту, но највише
до 50 милиона УСД.
Инвеститор мора бити држављанин земље-чланице МИГА, што значи да
предузеће мора имати своје седиште у земљи-чланици или да мора бити у
већинском власништву држављана земље-чланице.
Премија се одређује за сваки пројекат посебно и зависи од више факгора,
између осталог од врсте гаранције која се захтева и врсте пројекта. Премија за
сваку гаранцију варира између 03 до 13% годишње од износа укупне гаранције.
Гаранција се издаје за максимални период од 15 година. У посебним
случајевима може се издати и на 20 година. Инвеститор може гаранцију прекинути било када по истеку прве три године периода.
Потенцијани инвеститор који жели да прибави гаранције од МИГА мора
упутити прелиминарни захтев још пре него што је инвестиција извршена. На
основу прелиминарног захтева утврђује се да ли инвестиција и инвеститор
испуњавају услове које предвиђа МИГА. Уколико су услови испуњ еН и, инвеститор ће добити потврду о регисграцији и формуларе за дефинитиван захтев. Прелиминаранзахтев не обавезује инвеститора да стварно узме гаранцију као ни
МИГА даје изда.
Након што је инвестициони пројекат добио конкретне обрисе, инвеститор
испуњава дефинитиван захтев који шаље МИГА са свом потребном документацијом (ГсамћПЦу студије, уговори).
Пре него што изда гаранцију, МИГА мора обезбедити одобрење земљедомаћина инвестиционог пројекта. То одобрење тражи МИГА, а иницијатива се
не покреће пре него нгго се са тиме сложи инвесгитор.
Пуна адреса за подношење захтева:
ОТЈАКАИТЕЕ ОЕРАЕТМЕИТ
М1ЈГПГАТЕРАГ 1МУЕ5ТМЕИТ СИАКАИТЕЕ АСЕУСУ
1818 Н 5Т. МЛУ
\УА5Н1ИСТОН ИС 20433, И5А
Те1еГоп: (202) 473 6168
Те1ех: 1ТТ 440098
Еах: (202) 334 0265

У фискалној 1994. години (која је завршена 30. јуна 1994) МИГА је
закључила 38 уговора о давању гаранција (вредност гаранција преко 373 милиона
долара, а на основу њих је инвестирано 13 милијарде долара) те 22 уговора о
техничкој помоћи у области унапређења инвестиција. Од свог оснивања МИГА
је закључила око 100 уговора о гаранцијама у вредности од око 1 милијарду
долара (обим инвестиција на које се ове гаранције односе је преко 6 милијарди
долара).

НА ДНЕВНОМ РЕДУ У СВЕТУ
Измењ ен девизни режим Украјине
Недавним изменама прописа унете су знатне новине у девизни режим Украјине:
- Национонална банка Украјине постепено изједначава званични и тржишни
курс домаћег средства плаћања према страним валутама.
- Међубанкарско девизно тржиште обнавља рад с тим да ће се ићи на његову
децентрализацију.
- Половина девизног прихода мора се обавезно претворити у локалну валуту
(за различите намене и у три одвојена поступка).
- Разрађена је процедура и сачињена листа приоритета за добијање девиза од
међуресорског комитета надлежног за расподелу девизних фондова.
Конверзија дуга у Јордану
Јордан је са Француском потписао оквирни споразум којим се у директна
страна улагања претварају потраживања француских предузећа и банака од Јордана у вредности од око 100 милиона долара. Повериоци могу своја
потраживања претварати, поред улога у предузећа (укључујући и приватни сектор), и у одређене пројекте заштите животне средине. Јордан је и са Немачком
закључио аранжман где се немачка потраживања од око 50 милиона марака
претварају у инвестиције у сектор водоснабдевања и прераде отпадних вода.
Директнва ЕУ о амбалажн
У Европској унији је 14. децембра 1994. усвојена директива о амбалажи и
отпацима од амбалаже. Директива је донета после више одлагања и дуготрајног
усклађивања. Применом директиве треба да се осигура обнављање и тзв.
рециклажа амбалаже. Овај пропис Уније предвиђа да се годишње мора обновити

50 до 65 посто отпада од амбалаже (мерено по тежини), док се од 25 до 45 посто
отпада мора рециклирати (с тим да на сваку врсту материјала за амбалажу мора
отпасти најмање 15 одсто). Земље-чланице имају на располагању осамнаест
месеци да донесу прописе на основу директиве, тј. да њене одредбе унесу у национална законодавства. Период од пет година после периода за доношење националних прописа је време у коме државе-чланице морају да обезбеде потпуну
примену норми Уније о амбалажи.

„Специјална“ зона на Канарима
На Канарскпм острвима је законом 19/1994, којим је измењен закон 20/1991,
створен економски и фискални режим чији је циљ дасе привуче страни капитал.
За стицање статуса и коришћење повластица које Зона нуди потребно је обезбедити претходну дозволу конзорцијума основаног да руководи Зоном. Дозволу
може добити само правно лице које ће у Зони имати регистровано седиште и
стварно седиште управе, а при том на осталој територији Шпаније не може
имати друге облике вршења делатности. Оваква предузећа могу радити само са
нерезидентима, лицима која немају седиште у Шпанији, као и са другим
предузећима регистрованим у Зони. Предузећа у Зони подлежу шпанском праву
о предузећима, уз следеће разлике: као оснивач се може појавити и једно лице,
најмање један директор мора имати пребивалиште на Канарским острвима,
акције предузећа (као и потврде о уделима) могу гласити на доносиоца. Капитал
предузећа мора бити најмање 1 милион пезета и мора у целости бити уплаћен већ
код оснивања предузећа. Девизни режпм се не примењује на плаћања према
иностранстви и из иностранства. Предузећа у Зони уживају и значајне пореске
олакшице.

Предлог за медитеранско економско подручје
У Европској унији је формулисана идеја о стварању Медитеранског економског простора (групација слична Европском економском подручју, које су 1993.
оформиле Европска унија и ЕФТА). Укључивањем, поред земаља Уније,
Марока, Туниса, Алжира, Либије, Египта, Јордана, Сирије, Либана, Израела,
Кипра, Малте и Турске, створила би се највећа зона слободне трговине у свету.
Медитеранске земље не би имале перспективу приступања Европској унији (што
је разлика од позиције земаља Европске економске зоне).

Филијале страних банака у Пекингу
Припрема се отварање филијала страних банака у Пекингу. Стране банке у
овом граду до сада нису могле да имају филијале, већ само представништва. У
првој фази биће дозвољено да само неколико банка оснује филијале, а избор ће

извршити Централна банка водећи рачуна о регионалној засгупљености
америчких, азијских и европских банака.
Општа правила за инострана улагања
Појавиле су се инидијативе, које су потекле из Европске уније, да се у оквиру
новостворене Светске трговинске организације утврде глобална правила за
инострана улагања. Ова правила би, према првим идејама, требало да пруже
јасне оквире за режиме страних улагања у појединим земљама који би
обезбеђивао одређена права страних улагача (гаранције трансфера добити и
репатријације капитала, те стабилности правног режима инвестирања, заштита
од национализације). Правила би била подведена под механизам за решавање
спорова и спровођење донетих одлука СТО.

Прикази
Европска унија после пријема нових чланица
Европска унија је постала од 1. јануара 1995, приступом Аустрије, Финске и
Шведске, групација петнаест држава. Ово је изазвало низ промена у Унији, али и
у Европској зони слободне трговине (ЕФТА) чије три чланице су „прешле“ у
Европску унију.
Прикључивањем нових држава Европској унији повећава се њена
конкурентност, посебно у односу на САД и Јапан, главне трговинске
конкуренте. Нове чланице спадају у развијеније европске државе и сматра се да
ће допринети сгварању економске и монтарне уније (ван Уније је остала Швајцарска, која је у географском смислу окружена државама-чланицама, али је развијенија од већине од њих). Придошлице су државе са високим социјалним
стандардима, високом еколошком свешћу те високим ступњем заштите
потрошача. Велику пажњу посвећују уобличавању јединственог тржишта и монетарној стабилносги, уз доследно поштовање пословног права. Европска унија
очекује да ће нове државе поспешити обликовање заједничких интереса са
осталим чланицама интеграције, што би могло допринети да се Унија извуче из
рецесије.
У Унији се у последње време опажају поделе на два пола, посебно по
питањима протекционистичке политике и превази права Уније над националним
правима земаља-чланица. Велика Британија, Холандија, Данска и Немачка
предсгављају либерално „крило“ Уније које се залаже за слободну трговину,
докФранцуска, Италија, Шпанија и Грчка заговарају у одређеној мери протекционистички приступ. Нове чланице су више либерално усмерене, што значи
јачање тог приступа у Унији.
Нове чланице имају велику већину својих прописа већ прилагођену закондавству Уније. Ово ће бити својеврсна подршка органима Уније да инсистирају
да и раније чланице испуне све своје обавезе у прилагођавању националног права
европском, најкасније до међувладине конференције заказане за 1996.

С изузетком Финске, нове државе-чланице имају уравнотежене буџете. Тиме
се повећао круг држава које испуњавају услове за почетак треће фазе привредне
и монетарне уније. Ове државе ће без већих проблема испуњавати своје обавезе
према буџету Уније.
Нове државе су поједина подручја развиле више од већине ранијих чланица
(заштита човекове околине, стандарди живота, социјална заштита, заштита
потрошача) те је у преговорима о приступу постигнуто да ће и раније чланице
морати у наредне четири године да воде такву политику да се ниво заштите и
регулисања изједначи у свим земљама.
С пријемом нових чланица од 1. јануара 1995. се изменила и структура институција Европске уније:
- Европски парламент се од досадашњих 567 чланова повећава на 626 посланика (Шведска има 22 месга, Аустрија 21, а Финска 16).
- У Министарском савету ће при одлучивању Шведска и Аустрија имати по
четири гласа, а Финска 3 гласа. За квалификовано одлучивања ће од сада бити
потребно 67 гласова од 87 могућих. Број гласова осталих држава није се мењао.
што значи да ће веће чланице теже доносити одлуке које нису у интересу мањих
држава.
- У Комисији Европске уније свака нова држава ће имати по једног члана
(комесара), тако да ће њихов укупан број бити са садашњих 17 повећан на 20.
Компјутерски уговори
У иностраној пракси развијено је више послова односно уговора који су
базирани на употреби рачунара: уговор о испоруци пакета рачунарске опреме и
услуга (уговори по систему ,цсључ у руке“), уговор о пружању услуга програмирања (израда рачунарских програма, програмске опреме - боћдуаге), уговор
о одржавању односно подржавању израђених и уведених рачунарских програма
(зоћлуаге зиррол), уговор о уступању права на коришћење компјутерских програма (зоГћуаге ргобисС Нсепсе а§геетеп1), уговор о пружању саветодавних услуга
(соп5и11ш§) у вези са испоруком, увођењем и коришћењем рачунара, те уговор о
пружању услуга клијентима на сопственим рачунарима (ћигеаи зе т с е ашеетсп1з).
Ретке су организације-даваоци услуга које покривају својим капацитетима
све разноврсне потребе клијената. Да би одговорили захтевима корисника, такве
организације се повезују међусобно и изграђују разноврсне и специфичне односе
са произвођачима опреме и организацијама које раде на развоју софтњаре-а у
специфичним областима и пружају друге специјализоване услуге у вези са
рачунарима. Са гледишта уговорног права најинтересантнији односи стварају се
у такозваним ОЕМ (оп§ша! ецшртегД тапиГасШгег) аранжманима са
произвођачима компоненти за рачунаре. Ово је посао по коме купац од
произвођача купује опрему односно компоненте које се уграђују у рачунарски

систем и, заједно са повезаним услугама, продају крајњем кориснику (ови су
аранжмани познати и под именом уа1ие асИес! геза!е, које сликовито одражава
његову особеност: вредност компоненти се увећава њиховом интеградијом у
систем и додавањем програмских пакета и других услуга, што се све заједно
продаје крајњим корисницима). У ОЕМ
пословима односи продавца
(произвођача) компоненти и купца компоненти (који их уграђује у систем и даје
друге услуге те се појављује као продавац према крајњем кориснику) разликују
се од односа страна код ,,класичне“ продаје - пре свега у погледу гаранција,
начина одређивања цена и других дејстава уговора.

Правила за инвестирање у Чешку и Словачку
После поделе Чехословачке на две државе - Чешку и Словачку, свака од две
нове државе донела је законе којима је утврђено да на њиховим територијама
важи прописи који су били на снази у Федерацији у тренутку разлаза. На исти
начин осигурана је и примена међународних споразума које је потписала
Чехословачка и у земљама на које је подељена. Обе државе су 6. октобра 1993.
потписале и споразуме о придруживању са Европском унијом, чије су опште
одредбе идентичне. Ови споразуми комштетирају одредбе ранијег привременог
споразума између тадашње Чехословачке и Европске заједнице којима су
утврђена одређена правила у погледу слободног кретања роба почев од 1. марта
1992. те примене норми о слободном кретању лица и капитала те о слободи
оснивања предузећа.
И Чешка и Словачка су после раздвајања унеле извесне измене у своја
законодавства, па и у прописе који се тичу оснивања и функционисања
предузећа. Међутим, генерално посматрано, многе одредбе статусног права па у
том смислу и режима страних улагања у ове две земље су и даље идентичне.
По одредбама чехословачког Трговачког законика, који је ступио на снагу 1.
јануара 1992, страна предузећа могу оснивати филијале; истовремено су престали
да важе стари прописи који се тичу оснивања представништава страних лица, по
којима су се ова предсгавништва могла бавити само активностима на
прикупљању информациј а, истраживању тржишта, припреми закључења уговора те на праћењу извршења уговорених послова. По Трговачком законику,
свако правно лице са седиштем ван Чехословачке (Чешке односно Словачке)
може обављати привредну активност под истим условима као и чешка односно
словачка правна лица одмах по регистрацији у трговачком регистру. Тако су
представништва странаца морала бити трансформисана у филијале, а свако
страно предузеће које обављало неку сталну активност има обавезу да оснује
филијалу, тј. да се региструје у регистру предузећа.
Трговачки законик предвиђа облике трговачких друштава које познају и
права других европских држава - ортаклук, командитно друштво, друштво са
ограниченом одговорношћу и акционарско друштво; странци, готово без изузе-

така, користе друштва са ограниченом одговорношћу и акционарска друштва.
Ова друштва се могу основати и од стране само једног лица. Од органа. акционарска друштва морају имати скупштину (осим у случају једноперсоналног
друштва), управни одбор од најмање три члана. надзорни одбор од најмање три
члана и једног ревизора, док друнггво са ограниченом одговорношћу не мора
имати скупштину, надзорни одбор и ревизора. а уместо управног одбора може
имати само једног директора. Сви чланови управног одбора односно директор
појединац морају имати дозволу боравка у Чешкој односно Словачкој.
Између Чешке и Словачке постоје нешто веће разлике само у фискалним
режимима и то не толико у погледу врста пореза, већ у висини стопа, као и у
погледу пореских повластица - Словачка, на пример. предвнђа ослобођење или
умањење пореза на приход у случају почетних улагања, док у Чешкој таква
могућност није предвиђена).
Присуство страних привредника у Ираку
И пре него што је дошло до укидања ембарга уведеног према Ираку, у свет
су процуриле вести да неке земље, међу њима и оне најзагриженији заговорници
санкција, имају економска представништва у овој земљи и спремају се за
отпочињање трговинских и других пословних веза чим то буде могуће.
Тако се предвиђа отварање секције за заштиту француских интереса у
Багдаду (у оквиру Амбасаде Румуније), која је пандан ирачкој секцији у Паризу.
која још од јесени 1993. постоји у Амбасади Марока. Делегација француских
привредника (са директорима највећих француских предузећа - Рено, Алкател,
Ситроен) посетила је недавно Багдад. Представници грађевинских предузећа из
ове земље (Димез, Буиг) такође су, у децембру 1994. без буке и публицитета,
боравили у Ираку и срели се, изгледа, са највишим руководиоцима земље. Француске петролејскекомпаније, није никаква тајна, редовно и даље истражују
нафту у овом подручју. Биро за заштиту француских интереса, између осталог,
припрема терен за наплату потраживања од Ирака која се процењују на више од
25 милијарди франака (од чега добар део отпада на потраживања по основу
испорука француске војне индустрије).
Американци замерају Французима, чији пример очигледно следе и друге
земље Запада, што су одлучили да покрену токове привредне сарадње са Ираком. Заборављају, међутим, да они сами већ дуже времена, при Амбасади
ПоЈнске, имају биро за заштиту интереса у Ираку и да се амерички пословни
људи поодавно могу срести у Багдаду.
Из овога не произилази само закључак да ниједне санкције не могу вечито
трајати, већ се у доброј мери виде и прави мотиви и позадина таквог модела
интервенције у међународне односе.

Из домаћег права
Да ли се могу оснивати филијале страних лица у Југославији
Новим Законом о страним улагањма (Сл. лист СРЈ 79/94) предвиђено је да
страно лице може у Југославији основати део свог предузећа (филијалу), који
има својство правног лица и послује по југословенским прописима (члан 5 став
1). Начин оснивања и рада дела страног лица (филијале) прописује Савезна влада
(члан5 став 2).
До доношења Закона, страна лица нису могла оснивати филијале у Југославији. Док југословенски прописи после Другог светског рата нису познавали
могућносг оснивања филијала страних лица дотле је Трговачки закон из 1937.
допуштао страним трговачким друиггвима да на југословенској територији и то
без посебног одобрења („без нарочитог допуштења“), уз регистрацију и постојање реципроцитета, било преко подружница (филијала), било на друге начине,
обављају своју делатност, своје послове те стичу сва права, преузимају све
обавезе и слободно приступају судовима и другим домаћим власгима као и
домаћа предузећа (параграфи 501,502 и 503).
До доношења нове верзије Закона о страним улагањима страна лица нису,
дакле, могла оснивати филијале у Југославији. На ово је било много приговора,
те је учињен покушај да се приговори отклоне.
Но, увођење филијала изведено је на начин који противречи међународној
пракси, а нема ни смисла с обзиром на решења која су већ била позната у
домаћем режиму страних улагања.
Улагање сграног предузећа у своју филијалу је облик улагања који за
странца може имати предности у односу на друге методе инвестирања из организационих, финансијских, фискалних и других разлога. Одређене предности
постоје и за земљу-домаћина. Филијала или подружница (енглески: бранцх,
француски: суцурсале) је у упоредном праву организациона јединица предузећа
која има одређени сгепен самосталносги у односу на седиште односно предузеће
у целини, често и одвојено рачуноводство те одвојено утврђивање резултата

пословања; но, седиште контролише рад филијале, њом управља и филијала
нема својство правног лица. Овако дефинисану филијалу (што је преовлађујућа
одредница у упоредном праву) треба разликовати од зависног друштва
(друштва-кћери) које, за разлику од филијале, има својство правног лица, али се
налази у зависном положају у односу на матично предузеће (овај доминантни
положај матичног предузећа се најчешће посгиже путем учешћа у капиталу
подређеног друштва, али и другим методама - тзв. статусним уговорима и на
друге начине).
За оснивање филијале страног предузећа обично се тражи испуњавање свих
оних формалности које се траже за одобрење стране директне инвестицјије и
регистрацију облика кроз који се она реализује (упис у регистар трговачких
друштава - јер се за филијале домаћих предузећа ова регистрација, по правилу, не
тражи, јер су та предузећа већ уписана у трговачки регистар, те то није потребно
чинити и за делове предузећа, осим ако им се не дају одређена овлашћења за
иступање у правном промету). Уписом филијале страног предузећа у регистар
страном предузећу се признаје својство правног лица (страно предузеће се региструјеза пословање „као страно предузеће" - енглески: ас а фореигн цомпани).
Када је прва филијала уписана, за даље се упис у регистар не тражи, јер је страном предузећу својство већ признато; упис се понекад захтева само из разлога
обавештавања трећих лица о оснивању нових филијала, поред првоосноване. У
већини случајева се, чак, формалности за филијалу смањују у односу на
формирање сопствених предузећа.
Филијала има статус свог седишта, али мора да послује и плаћа дажбине
према прописима земље у којој се налази (јер питање плаћања пореза није
питање статуса). Њен статус зависи од статуса њеног седишта, тј. предузећа које
је основало. Статус седишта значи да се оснивање, услови постојања, делатност,
правна и пословна способносг цене по законима земље којој друштво припада.
Изузетак од правила да се на статус примењује право друштва (право његовог
седишта) су следећи: страно предузеће може бити тужено пред судом земље у
којој се налази његова филијала - разуме се из односа који су везани за филијалу
(послови који су уговорени или се реализују преко филнјале, ако надлежност
домаћих судова није искључена уговором, односи који произилазе из саме
чињенице постојања филијале и њеног функционисања -односи са
намештеницима, закул пословног простора, односи са локалним осигурањем у
вези са осигурањем имовине у земљи и низ других). Поред тога, могуће је
спровести стечај над имовином филијале независно од тога да ли се спроводи или
је већ спроведен стечај над предузећем у седишту.
С обзиром да наш Закон прописује да филијала мора имати својство правног
лица, треба у тумачењу поћи од претпоставке да је Закон, без обзира на употребљени израз, имао у виду подређено друштво, друштво-кћер (можда је до
овог погрешног означавања института дошло отуда игго у француском праву
израз филијала означава подређено друштво у коме доминантно друштво има

одређени утицај који постиже тако што има више од половине његовог капитала). Међутим. за овакво решење већ је раније постојала могућност (која је
поновљена и у новом Закону), јер је странцима дозвољено да оснивају сопствена
предузећа (са потпуним учешћем), као и да у комбинацији са домаћим улагачима
оснивају предузећа у којима такође. сем у одређеним привредним областима,
могу имати доминантан положај. Отуда, увођење филијале са својством правног
лица једноставно нема смисла. Једино тумачење којим се може испливати из ове
збрке је да је законодавац одредбом хтео да призна страном предузећу/правном
лицу пословну способност у Југославији без обавезе да оно оснива посебно, формално одвојено, предузеће у Југославији.
Земље које имају либералан став према страном капиталу по правилу не
праве разлику између улагања кроз подређена друштва и филијале у погледу
формално-правних услова. Однос страног улагача и његовог подређеног
друштва у начелу не интересује домаће органе. Када је страни улог у питању, они
само треба да осигурају да се примењују правила која важе за сва трговачка
друиггва о односу доминантног и подређених предузећа (све у заштити трећих
лица, те мањинских улагача у подређена предузећа). И нашим новим Законом о
предузећима прецизно ће бити уређен однос доминантног и зависних предузећа.
Иако послује по југословенским прописима филијала има статус свога
седишта. За Југославију, као земљу-домаћина, боље је да филијала нема својство
правног лица, јер иза обавеза филијале стоји целокупна имовина седишта. Уколико се под филијалом подразумева зависно предузеће, не може се формално
успоставити одговорност надређеног предузећа за обавезе друштва-кћери.
Закон предвиђа да детаље о оснивању филијала и начину њиховог рада
уређује Савезна влада. Ово је, међутим, врло рђаво решење - у питању је
озбиљна материја да би се допустило да је регулише неко други осим законодавца. Ако се жели стабилност режима страних улагања, онда би решења о филијалама морала да буду садржана у Закону о страним улагањима.
Не би смело да се дозволи да се филијале оснивају у областима укојима не
могу да се оснују сопствена предузећа. Овакве забране сада у Закону нема, а морала би постојати с обзиром на разлоге увођења ограничења за предузећа у потпуном власништву странаца (поред тога, таква забрана не би могла да се уводи
подз аконским актом, ако се мислило да се то уради прописом Савезне владе).
Поред тога, Закон гарантује стабилност режима, уведеног законима, а не другим
прописима.
С друге стране, када се разматрају могућности присуства страних лица на
тржишту Југославије, треба имати на уму да Закон о спољнотрговинском
пословању (Сл. лист СРЈ 46/92) допушта могућност да страно лице отвори представништво у Југославији те овлашћује савезну владу да детаљније уреди ову
материју (члан 41 ставови 1 и 3). Влада је то и учинила Уредбом о ближим условима за отварање и рад представништава страних лица у Југославији (Сл. лист СРЈ
51/92,81/93,26/94 и 50/94). Представништво може отворити само страно лице које

обавља привредну или банкарско-финансијску делатност или послове осигурања
као и одређене међународне привредне организације. Уредба изричито одређује
да Је предсгавништво саставни део страног лица и нема статус правног лица те да
обавља послове по налогу оснивача (члан 1 ставови 1 и 2). По Уредби,
активности представнипггва су сведене само на истраживање тржишта и вршење
претходних и припремних радњи за закључивање уговора о извозу југословенске
робе и услуга и о увозу којим се унапређује и развија производња те уговора о
дугорочној производној кооперацији, пословно-техничкој сарадњи и страним
улагањима; представништво стране банке односно стране осигуравајуће организације може вршити претходне и припремне радње за закључење уговора из
области банкарства односно осигурања (члан 2).

Решавање међународних спорова
Арбитраж но решавање „вишестраначких“ спорова
У случајевима када инвеститор на изградњи великог и сложеног индустријског или енергетског објекта закључује уговоре са више лица (пројектант,
извођач, испоручиоци опреме, давалацтехнологије) може доћи до посебних
проблема у погледу решавања спорова између учесника оваквог комплексног
пословног подухвата. Да би се избегао сукоб између различитих арбитражних
(или судских) одлука, упутно би било да сви спорови проистекли из извршавања
различитих уговора на истом инвестиционом подухвату буду подвргнути
идентичним поступцима пред истом арбитражом (судом). „Хармонизација“ поступака решавања спорова изгледа нужна не само у случају разлика у правним
стварима, већ и у неспоразумима у питањима квалитета услуга, радова и,
посебно, пренете технологије. Међутим, чак и код таквог решења, одлуке истих
арбитара могу зависити од садржине односно предмета сваког појединог посла,
посебних одлика партнера који је учесник у спору и околности закључења и
извршења уговора; речју, одлуке арбитраже не морају бити идентичне иако су
засноване на истој правној и чињеничној ситуацији. Исги се проблем сукоба
арбитражних односно судских одлука може посгавити и ако наручилац уговор о
изградњи закључи само са једном организацијом у својству главног извођача или
један уговор са више организација које су на одређени начин груписане за
извршење тог посла и налазе се у посебном међусобном односу према наручиоцу
(конзорцијуми и сличне привремене уговорне групе). Очигледно је да између
уговора углавног извођача са подизвођачима или уговора о стварању конзорцијума, с једне сгране, и уговора о изградњи, с друге стране, постоји много веза. Ако
дође до спора, он се не може тицати само две стране; интерес за исход спорне
ствари имају и сви осгали учесници посла - дакле, и стране у другим уговорима.
Испреплетеност односа разних непосредних и посредних учесника у
пословним подухватима може се илустровати и у многим другим уговорним
обласгима -типичан је случај уговорног уређивања односа учесника у инвести-

ционнм подухватима (када оснивају нова или улажу у посгојећа предузећа, а
нарочито у специфичним облицима улагања, као што су улагања путем
коришћења концесија, или тзв. пројектно финансирање).
У оваквим сложеним пословима, са већим бројем учесника (који се налазе
или у међусобним уговорним односима или њихове престације у оквиру посла, па
и њихова права и обавезе, зависе од чинидби других учесника и онда када са
њима нису непосредно уговором повезани) поставља се, дакле, врло често
питање координације поступака решавања спорова. Овакав захтев, међутим,
наилази на озбиљне процедуралне тешкоће. За сада су врло ретке земље чије би
право дозвољавало односно налагало спајање поступака решавања спорова из
једне пословне трансакције пред једном арбитражом или судом. Вишестраначка
арбитража (тићу-раПу агћШаиоп) открива више правних проблема за која у
законодавствима још нема одговора - они се тичу могућих правних основа и
начина њиховог стварања за заснивање надлежности исте арбитраже за
решавање мултилатералних спорова или спорова међусобно повезаних учесника
истог односа или међусобно повезаних односа те за укључивање трећих у арбитражни поступак (дакле за то да се у арбитражном поступку омогуће институти
супарничарства, спајања арбитражних поступака. интервенције трећих итд.).
Са становшпта огромне већине правних поредака (па и југословенског)
правну основу за такву повезивање поступака може представљати само споразум
странака односно пристанак странака и трећих лица. Одатле и покушаји да се
уговорима организује арбитража са више учесника односно да се креацијом
специфичних арбитражних клаузула те подешавањем арбитражних правила осгваре за то одговарајуће могућности. У уговорној пракси тестиране су неке од
замисли о вишестраначким арбитражама. Но. ради се о решењима која још ннсу
„стабилизована“ у смислу да су стандардизована нли општеприхваћена, предлагање готових рецепата у том смислу је опасно. Може се амо упозорити на нека
питања која би било могуће и потребно решити у вишестраначким арбитражннм
клаузулама. Требало би, најпре. утврдити право сваког од више учесника (потписника) арбитражног споразума да могу тужити билоког од осгалих, појединачно или као супарничаре. Мора се затим предвидети право тих субјеката да
могу накнадно приступити у већ покренуту гтарницу. на активној или пасивној
страни. Требало би, поред тога. регулисати могућност спајања међусобно конексних парница, на иницијативу странке или арбитраже. Ваљало би уградити у споразум и право трећих лица која нису као сдранке обухваћена арбитражом да
могу интервенисати у арбитражни поступак, односно пристанак трећих, дат
унапред, да могу бити позвани у парницу као умешачи, да могу бити обавештени
о парници те именовани као претходници. Да би се све ово могло остварити са
игго мање проблема и да би се поштовало право сваког учесника да суделује у
одређивању аутономне арбитражне процедуре и у избору арбитара, треба
унапред предвидети могућност да све спорове у вези са уговорима обухваћеним
арбитражним споразумом решава исто арбитражно веће или арбитар појединац

те унапред утврдити правила арбитражног поступка, укључујући и одређење
меродавног права за арбитражу или то препустити арбитрима,
Као помоћ онима који се ухвате у коштац са израдом оваквих споразума о
арбитражи, Међународна трговинска комора је сачинила Водич за
вишестраначку арбитражу (СшЈе оп Мићу-раг1у Агћ11гаћоп ипбег Ље К.и1ез о! 1ће
1СС Соип о! АгћШаћоп).
Прва арбитражна пресуда у Арбитражном центру Абу Дабија
Крајем септембра 1994. донета је прва арбитражна одлука по новим правилима Пословног центра за мирење и арбитражу Абу Дабија (Соттекла! СопсШаПоп апс1 АгћЈЦаЦоп Сепће). Стране у спору биле су предузећа са седиштем у Абу
Дабију, а одлуку је донео арбитар појединац.
Захтев за арбитражу поднет је Центру 12. јануара 1994. а 30. маја тужени се
сагласио да се арбитражни поступак води у оквиру Центра те прихватио
Правила центра (сачињена по угледу на ЦЦСПКШ-ова арбитражна правила).
Стране су овластиле генералног директора Центра да именује арбитра појединца за решење спора, што је овај и учинио 5. јуна.
Поступак се одвијао на десет расправа између 21. јуна и 20.септембра 1994 (и
у месецима када је у Абу Дабију судско ферије).
Време у којем је спроведен арбитражни поступак знатно је краће од времена
које би за окончање спора било потребно редовним судовима у овој земљи.

За документацију
Модели меница
Вучена меница:
на енглеском језику:

В11Х ОР ЕХСЊШОЕ (ОКАЕ Г)
(р!асе апД Да1е о( 155ие)

(сиггепсу апД атоип! т И§иге5)

Оп_______________________________ (с!а1е) бхеД

Гог уа1ие гесејуеД, рау а§атб1 (Мб ђП1 оГ ехсћап§е
1о Ље опЈег оГ__________________________ (пате оГђепебс1агу)
1ће 5ит оГ_______________________________ (атоип! т 1еПег5)
еПссћуе раутеп! Со ђе таПе т __________ (ктс! оГ сиггепсу) оп1у,
\У1{ћои[ ПеПисћоп Гог апс! Ггее оГ апу 1ахеб, шзробђ Јечзеб ог Пићеб
ргебеп!; ог ГиШге оГ апу па!иге ипћег Ље 1а\У5 оГ_____________ (соипЦу оГ ћећљф))
ог апу роћћса15иђћ1у1б1оп ЉегеоГ ог Љегет.
Тћ15 ђШ оГ есћап§е 15 рауађ1е а!_________________ (ћопћсП)
Бга\сп оп: ______ __________________ (51§па1иге оГ ћга\уег(б))

Ассер1ећ:________________________

ва француском језику:

1.ЕТТКЕ БЕ СНАШЕ
(Иеи е1 (1;ие с1е сгеаНоп)

(т о п п а 1е е1 то п 1 ап ! еп сћИТгек)

А и ______________________________ (На1е)
уеиШех рауег раг сеИе 1еНге <3е сћап^е
а ГогсИе сЗе___________________________________ ( п о т <3и ћепебс1агге)
1а б о т т е сЗе____________________________________ (топСап! еп 1еИгез)
уа!еиг ге у и е ___________________________________
р а у т е п ! еПесИГ а Гагге е п _________________(^епге <3е то п п ах е), беи1етеп1 .
бапб (ЗбЗисћоп дие1сопдие <3е 1ахеб, хтроГб ои аићеб е т о !и т е п 1 б
р ге зе п ћ ои Гитгб <3е диек}ие паШге
с[ие се 8011 соп1'оппетеп1 а 1а 1е§ 1б1аћоп <3е_______________ (рауз <3и Иге)
ои 1ои1е а и ћ е биђсМујбЈоп роИН^ие <3е се рауб.
СеНе 1е11ге (Зе сћ ап § е е.вС рау аћ 1 е _________ (Иеи <3е р а је т е п !)
1ггее биг_________________(б1§паН 1ге <3и Нгеиг)
ассерГее р а г ____________ _

превод на српски језик:

ВУЧЕНА МЕНИЦА
(место и датум издавања)

(валута и износ цифрама)

На дан___________________________
за примљену вредност, платите по овој меници
по налогу___________________________ (име повериоца)
износ од_____________________________(износ словима)
ефективно у ____________ (врста валуте),
без одбитака на име било којих садашњих или будућих пореза, такси или других
дажбина по прописима________________(земља дужника)
или њених политичко-терторијалних јединица.
Ова меница је платива__________________ (место плаћања).
Вучено н а _________________(потпис издаваоца)
Акцептирано:__________________ .

Сопствена меница:

РК0М1850КУ Ш ТЕ
(р1асе апс! с!а1е о ! 1б8ие)

(сиггепсу апс! а т о и п ! т 6§игеб)

Оп______________________________(сЗаСе) Пхес1
Гог уа1ие гесејуес!, 1/\уе_________________ (пате оГ такег(б))
рготгбе 1о рау а§ајш(; 1ћ1б рготгббогу по(е
Го Гће огсЗег оГ__________________________ (пате оГ ћепеПсиагу)
Ље б и т оГ_______________________________ (а т о и п ! т 1е(1егб)
еГГесЦуе раутепГ 1о ће тасЈе т __________ (кта оГ сиггепсу) оп1у,
\У1ГћоиГ ћећисћоп Гог апд Ггее оГ апу 1ахеб, гтроб!, 1е\аеб ог ћићеб
ргебепС ог ГиГиге оГ апу паШге ипћег Ље 1а\Уб оГ_____________ (соипћу оГ (ЗећГог(б))
ог апу роЦћса1бић<ЗМбк>п ЉегеоГ ог Љегет.
ТЗћб ргопћббогу по(е 1брауаћ1е а(_________________ (сЗоппсП)
Б га\сп о п :______________________________(б1§паЉге оГ т ак ег(б ))

па Ггапсшкот јегЈки:

ВЊ ЕЕТ А ОКОКЕ
(Пеи е! (Ја1е <Је сгеаПоп)

(тоша1е е1 топ(ап[ еп сћШгех)

Аи________________________ (Па1е)
је/поиз ____________________ (пот Пи зоизспр^еиг)
рауегај/рауегопз соп(ге се ПШеСа огске
а 1'огПге с!е____________________________ (пот Пи ђепебсЈаПе)
1а 8 о т т е с1е_____________________________ (тоШап! еп 1еИгез)
уа1еиг герие____________________________
раутеШ еПесПГ а Гасге еп_____________ (репге с!е тотаге), зеи1етеп1
запз ПеПисПоп рие1сопдие Пе 1ахез, 1т р о 1з ои аиПез ето1итеп!з
ргезеп(з ои Гиђдгз Не сЈиеЦие паШге
рие се зоП сопГогтетеп! а 1а 1е§1з1аПоп Не____________ (рауз с!и Пге)
ои 1ои1е аиПе зиђПКизЈоп ро11Нс]ие с!е се рауз.
СеИе ђШе1 а огс1ге ез! рауађ1е_______ (Неи <Је ра1етеп[)
(з1§паШге с!и зоизспрСеиг)

превод на српски језик:

СОПСТВЕНА МЕНИЦА
(место и датум издавања)

(валута и износ цифрама)

На дан___________________________
за примљену вредност, ја/ми_________________ (име издаваоца)
обећавам(о) да ћу (ћемо) платити по овој меници
по налогу___________________________ (име повериоца)
износ од____________________________ (износ словима)
ефективно у ____________ (врста валуте),
без одбитака на име било којих садашњих или будућих пореза, такси или других
дажбина по прописима_______________ (земља дужника)
или њених политичко-терторијалних јединица.
Ова меница је платива__________________ (месго плаћања).
(потпис издаваоца)

Занимљивости
Ново од јануара 1995.
Од 1. јануара 1995. сгупиле су на снагу знатне промене у структури међународних привредних организацја и групација, односно почели су да се примењују
важни мултилатерални аранжмани:
- Светска трговинска организација (ЛУогИ ТгаЈе ОграшгаПоп -''ЛгГО), у коју је
прерасгао ГАТТ, почиње са радом (с тим што ће ГАТТ наставити да функционише у прелазном пертиоду од 12 месеци).
- Ступају на снагу аранжмани о проширивању Европске уније (којој су приступиле Аустрија, Финска и Шведска). Територија Уније се на тај начин повећала
за једну трећину, број становника за 6 посто, а бруто производ за 7 процената.
- Споразум о слободној трговини између Европске уније и три балтичке
државе - Естоније, Летоније и Литваније, ступа на снагу.
- Споразум о царинској унији између Аргентине, Бразила, Парагваја и
Уругваја (Мерцосур) сгупа на снагу. Споразум треба да представља зачетак
будућег слободног трговинског подручја Јужне Америке.
- Споразум који су закључиле земље Андског пакта (Боливија. Еквадор,
Колумбија, Перу, Венецуела) почиње да производи правна дејства.
Протекционизам „на мала врата“
Немачки министар за заиггиту човекове средине је већ пре више од четири
године увео робну ознаку названу „плави анђео“. Шта је ова етикета у ствари
# значила? Требало је да потрошачима гарантује да роба која носи ту ознаку не
угрожава њихову животну средину. Међутим, многи стручњаци су сматрали да је
такав захтев само типичан пример незаконитог протекционизма.
Маневар са тзв. санитарним прописима постао је тако класичан у европским
чаркањима. Заправо, тешко је наћи чланицу Уније која није била умешана у
покушаје те врсте. Шпанија није случајно, још уочи уласка у тадашњу Европску

заједницу усвојила стотине ситничарских прописа. Италија је неколико пута
поменута у оквиру Заједнице због своје протекционистичке праксе, када је указано на праву „џунглу" домаћих прописа. Данска је, на пример, својевремено
испословала сагласност за забрану увоза немачког пива пакованог у пластичне
боце. И у том случају забрана је наводно била мотивисана заштитом човекове
средине, али је мало ко у то поверовао јер је општепознато да је Данска познати
произвођач пива.
Својевремено је и Немачка годинама забрањивала увоз пива произведеног у
другим земљама-чланицама ЕЗ. при чему је као изговор за забрану изнела Закон
о чистоћи пива који потиче из немачког средњевековног законодавства. Најзад
је 1987, после вишегодишње правне борбе влада Немачке морала да попусти
пред правилима Заједнице. Међутим, после пива у Немачкој су се на удару
нашле кобасице, омиљена посластица у овој земљи. Све до пре неку годину кобасице (без обзира које врсте) произведене у другим земљама-чланицама нисусмеле да се продају у Немачкој зато што наводно не садрже довољно протеина, па
би немачки потрошачи на тај начин били оштећенњ Међутим, органи ЕЗ нису се
освртали на став немачке владе и катешрички су одбили одлуку о забрани
продаје страних кобасица. Бону није преостало ништа друго него да одлуку ЕЗ
прими на знање и равнање, те да својим грађанима омогући да, уз страно пиво,
пробају и укус иносграних кобасица.

Глосар
Термини у вези са Законом о страним улагањима
(на енглеском и француском језику)
(на француском)
деоничко друштво - босШе раг асНопб
добит - ргоШ, ђепеПсе,
трансфер ... - (гапбГеП Ли ...
добро у општој употребн - ђ1еп риђНс; обновљиво ... - гепош/аМе ... необновљиво ... - поп-гепоиуаћ1е ...
друштво са неограниченом солидарном одговорношћу - бос1е!е а гебропбЉН1Ге боИНагге ПИтПее
друштво са ограниченом одговорношћу - босш(е а гехропбЈћШЉ боИИагге ИггиГее
физичко лице - регбопе рћубгрие
југословенски грађанин са боравиштем у иностранству - сћоуеп уои§об1ауе
НогшсШе И1'е1гап§ег
капитал - цапитал, репатријација ... - гереГгЈетепГ Ии ...
командитно друштво - босшСе еп соттапсИљ
концесија (дозвола) - сопсеббтп, в. добро у општој употреби, природно
богатство
мешоиито предузеће - егНгерпбе (бос1е!е) тгх1е
надзорни одбор - сопбсН Не бигуеШапсе,

V.

ог§ап иргауда^а

орган управљања - ог§апе Не §ебћоп, органи управљања
посебан регистар (уговора) - ге§1б[ге бресја!

пословодни орган - ог§апе сПгес1шп, може бити директор (сНгес1еиг) или
пословодни орган (сПгес(оЈге); в.орган управљања
правно лице - регбоппе шога1е
предузеће - еШгерпбе, зосЈе1е
природно богатство - геззоигсе па!иге11е, обновљиво ... - гепоиу1ађ1е ..., необновљиво ... -поп-гепоиуађ1е; в.концесија, добро у општој употреби
приватно предузеће - епПерпзе ргјуее
савезни орган управе надлежан за економске односе са иностранством ог§ап с1е ГабтгшзПаНоп Гес1ега1 сћаг§е <3ез ге1аћопз есопот1риез ех1ег1еигез
скупштина (предузећа) - аззешђ1ее; в. орган управљања
сопствено предузеће (странца) - еп!егрпзе ргорге
статут (предузећа) - з1аШ1
страно лице - регзоппе е!гап§еге
уговорно предузеће - еп1егрг1зе сопИасШеПе
уговор о оснивању (мешовитог предузећа) - сопПа! <3е ГопсЈаНоп
уговор о улагању (у предузеће) - соп!га1 <3'и1УезНз5етеп1
улагач - шуезНз5сиг(т); домаћи ....... паНопа!, страни ....... е!гап§ег
управни одбор - сопзеП <3'а<ЗттЈзИаНоп
задруга - соорегаНуе

на енглеском
деоничко друштво - још! з!оск сотрапу
добит - профит, реинвестирање ... - гетуезГтеп!оГ... трансфер ... - НапзГегоГ...
добро у општој употреби - §оос1 ш с о т т о п изе, риђНс §оо<3, обновљиво ... гепе\уађ1е
необновљиво ... - поп-гепе\уађ1е ...; в. концесија, природно
богатство
друштво са неограниченом солидарном одговорношћу - §епега1 рагШегзћЈр,
сотрапу \укћ ипћтЈСес! јо т ! ап<3 зеуега1 ИађШГу
друштво са ограниченом одговорношћу - Нт11е<3 ИађШГу сотрапу
физичко лице - па1ига1 регзоп, рћуз1са1 регзоп
југословенски грађанин са боравиштем у иностранству - Уи§оз1ау сШгеп
(папопа1) гез1(3т§ ађгоа<3
капитал - сарћа1, репатријација ... - гераШаћоп оГ...
командитно друштво - Итке! рагГпегзШр

концесија (дозвола) - сопсекбкт, дати ... - §гап!..., добити ... - оМаш ...; в.добро
у општој употреби, природно богатство
м еш ов и то п р едузећ е

- пнхес! сотрапу (епСегрг18е)

надзорни одбор - биретзогу ћоагб; в. орган управљања
орган управљања - тапа§етеп1 ћобу (орган)
посебан регистар (уговора) - берага!е ге§1б1ег, брес1а1 ге§1б1ег
- ћизтебб тап а § т§ ћос1у; може 6 и т и директор (сИгесЗог)
или пословодни одбор (тап а§ т§ ћоагб); в.орган управљања

п осл ов одн и орган

правно лице - 1е§а1 епћ1у
п р едузећ е

- сотрапу, еп!егрпбе

природно богатство - паШга! гезоигсе, обновљиво ... - гепе\саћ1е ..., необновљиво .... - поп-гепе\саћ1е; в.концесија, добро у општој употреби
приватно предузеће - рпуа1е епШгрше
ф и н а н с и р а њ е - ргојес! Нпапст§, В.О.Т. - од почетних слова
енглеских речи ћшМ (изградити), орегаГе (урпављати, водити), Цапбћег
(пренети)

п р о је к т н о

радња - бћор, 'лшгкбћор
Савезни орган управе надлежан за економске односе са иностранством Сес1ега1 аи(ћог11у (а§епсу) геброшЉ1е Го1 (ш сћаг§е оГ) Гоге1§п есопопис ге1аћопб
ск у п ш ти н а (п р е д у зе ћ а )

- т е е (т § , аббетћ1у; в. орган управљања

сопствено предузеће (странца) - \ућо11у Гоге1§п 0\упес1 епЗегрпбе, Гоге1§п регзоп'б о\сп сотрапу
статут (предузећа) - агис1еб оГ аззоааћоп, ћу-1а\Уб
страно лице - Гоге1§п регзоп
уговорно предузеће - соп(гасШа1 еп!егрпбе
уговор о оснивању (мешовитог предузећа) - сопћас! оп езГаћћзћтеМ, сопГгас!
оп Гогтаћоп, тетогаш Зит оГ азбосчаћоп
уговор о улагању (у предузеће) - ЈпуезСтеМ сопћас!
улагач - инвестор - страни - Гоге1§п - домаћи - (Зотезћс
управни одбор - ћоапЗ оГ сћгесМгз; в. орган управљања
усклађеност (уговора) са законом - азбеббтеп! оп сопб1б1епсу (сопГогпп1у) \\ћ(ћ
1а\у; в. уговор о улагању, уговор о оснивању
задруга - с о о р е г а ћ у е

ПРАВНА ПРАКСА

Д р М ирко Васиљевић,
професор Л равн ог факулт ет а у Београду

Коментар судске одлуке
I
Пред Савезшш уставним судом покренута је иницијатива за оцену
уставности одредаба члана 116. ст. 4. и 6. Статута деоничког друштва за пољопривредно-прехрамбену производњу, унутрашњи и спољнотрговински промет
„АГРОЕКСПОРТ-ПРОИЗВОДЊА И ПРОМ ЕТ' у Београду, од 9.септембра
1991. године, са изменама и допунама од 16. марта 1994. године.
Оспореном одредбом члана 116. ст. 4. овог статута уређено је да деоничар
може своје деонице уступити другим деоничарима, односно Деоничком друпггву
или продати трећим лицима по претходном одобрењу Управног одбора
Деоничког друштва, а оспореном одредбом ст. б.овог члана да деоничар „који
исгупа из Деоничког друштва губи право улагача и до продаје својих деоница
трећим лицима има право да учествује у добити и дивиденди, без права учешћа у
управљању Деоничким друштвом".

II
Одлуком У број 111/94 Савезни уставни суд утврђује да одредбе члана 116. ст.
4. и 6. Статута Деоничког друштва за пољопривредно-прехрамбену производњу,
унутрашњи и спољнотрговински промет „АГРОЕКСПОРТ-ПРОИЗВОДЊА И
ПРОМЕТ" у мешовитој својини, у Београду, од 9.септембра 1991. године са изменама и допунама од 16. марта 1994. године нису сагласне са Уставом СРЈ и
ЗаконОм о предузећима („Службени лист СФРЈ“, бр.77/88,40/89,46/90 и 61/90.

Овакву Одлуку Савезни уставни суд засновао је полазећи од решења
одредби члана 100. ст. 2. Закона о предузећима („власници деонида могу продавати деонице трећим лицима изнад и испод номиналне вредности“) и члана 101.
ст. 2. тач. 2. (статут деоничког друштва ... може да садржи и одредбе о
„ограничењу преноса деоница на име“), као и од одредбе члана 51. Устава СРЈ
(, јамчи се право својине и наслеђивања, у складу са уставом и законом“). Наиме,
„Савезнн уставни суд сматра да из наведених одредаба Устава СРЈ и Закона о
предузећима произлази да се статутом деоничког друштва може уредити начин и
ограничење преноса деоница на име у погледу утврђивања пречег права куповине тих деоница, али не и то да се пренос деоница на трећа лица врши по претходном одобрењу управног одбора деоничког друштва, јер се недавањем тог
одобрења пренос деоница, не само ограничава, већ укида и тиме повређују права
власника деоница утврђена наведеним одредбама Устава СРЈ и Закона о
предузећима. По схватању Савезног уставног суда, право својине на деонице у
деоничком друштву садржи и право управљања у деоничком друштву по том
основу и оно се не може угасити све док власник деоница не прода, те да одредба
члана И6./СТ.2. Статута, којом је уређено да деоничар који иступи из деоничког
друштва губи право управљања у друштву до продаје деоница. није сагласна са
Уставом СРЈ и Законом о предузећима.“
III
Нека нам буде дозвољено да у овом кратком коментару дамо своје виђење
предметне одлуке Савезног уставног суда, као и оспорених решења предметног
Статута, будући да они то, без сумње, „заслужују“. Реч је, овде. свакако о две
одвојене ствари. Прво, могућност ограничења преноса акција на име. И друго,
губитак права управљања деоничким друиггвом.
Кад је реч о модалитету ограшгчења преноса деоница на име сагласношћу
управног одбора, погрешно је становиште Савезног уставног суда да је овај
модалитет ограничења генерално искључен,,јер се недавањем тог одобрења пренос
деоница, не само ограничава, већ укида и тиме повређују права власника деоница“.
За Суд, наиме, није релевантно, а морало би да буде, да ли се у конкретном случају
ради о деоничком (акционарском) друштву с јавним уписом акција (деоница) или се
ради о деоничком друнггву без јавног уписа акција. Јер, ако би се радило о друштву
без јавног уписа акција, овакав модалитет ограничења преноса акција на име у принципу не би био супротан Закону о предузећима и Закону о хартијама од вредности.
који овлашћују статут, односно одлуку о издавању деоница да уреде модалитете
„ограничења преноса деоница на име“, односно „начин располагања деоницама“,
док ово ограничење у принципу не би било могуће код акционарског друштва с јавним уписом акција (мада се и овде у упоредној пословној пракси каткад прави разграничење између друштава чије се акције котирају на берзи, где ово ограничење не
би било могуће по логици ствари, и акционарских друштава чије се акције не коти-

рају на берзи, ше се под одређеним претпоставкама дозвољава ово ограничење
преноса).^ У одсуству одговарајуће регулативе и судске праксе у нас, могло би се
дискутовати о евентуалној арбитрерности овог модалитета ограничења, ако исти,
што нам у овом случају није познато, није праћен одређеним статутарним прецизирањима и стављен у функцију одређених услова, ком ставу би и сами пре били
склони. Ипак, у упоредном праву и пракси се чак ни искључење преноса акција на
име, наравно привремено (чак и до пет или десет година), не сматра недозвољеним и
повређујућим правом акцпонара, било да се то учинн законом или статутом.^ И овде
је, разуме се, реч о акционарском друштву без јавног уписа акција (евентуално и са
јавним уписом акција. ако се акције не котирају на берзи).
Кад је пак реч о губитку права управљања акционарским друштвом „након
иступања из акционарског друштва“ онда је став уставног суда прихватљив у
делу у ком се оцењује неуставним и незаконитим таква могућност до продаје
акција. Ипак, Уставни суд није нашао за потребно, а морао је, да заузме став о
уставносги и законитости целовите оспорене статутарне норме. Аутору ових
редова није, наиме, познат институт „иступања из деоничког друштва“, а да се
истовремено остане деоничар, лри чему се губи право управљања деоничким
друштвом, а задржавају имовинска права по основу даљег поседовања деоница
(дивиденда, расподела ликвидационе масе). Акционар акционарског друштва се
постаје и осгаје све док се поседује стечена акција конкретног друштва (било као
издата исправа уз упис у књигу акција или само уз упис у књигу акција и издату
легитимациону потврду), са правима која зависе од врсте акција које се поседују
(обичне и приоритетне, са правом управљања и без права управљања). Уз то,
могуће је наравно да се, под условима утврђеним статутом и одлуком о издавању
акција, акције једног рода конвертују у акције другог рода (трајно или привремено: обичне у приоритетне и обрнуто, са правом управљања у акције без права
управљања и обрнуто), што наравно не значи губитак својства акционара и
„иступање из деоничког друштва“ (по ставу оспореног Статута и у том делу сагласју Савезног уставногсуда).
За крај овог кратког коментара чини нам се најприкладнијим цитирање
мудрог Конфучија, при чему позицију Савезног уставног суда у цитираном
двојству не бих сам одређивао: „ко не зна, а не зна да не зна опасан је, избегавај
га“, а „ко не зна, а зна да не зна, младје, научи га“. Ипак, желео бих да верујем да
се ова уважена Институција налази у овој другој позицији.

1.
2.

Види: Сиуоп, ћез 50<ле1бб, атбпб^етепЦ бШшаћеб е( сопуепПопб еп(ге азбоа&б, Рапз, 1993;
Раггаг, Сотрапу ћа\у, ћопДоп 1 Е<Ипћиг§, 1988.8. 186-215; К ату, Сотрапу ћа\у, ћопдоп 1978, з.
150-205; Васиљевић, Трговинско право, Бгд., 1973., с. 693-699.
Види: Хамел и др., ОгоД с о т тега а!, Парис, 1980.С.232-236. и 362-364.

Д раган Драговић
- Ц арина -

Новине у царинском поступку у 1995.години
Од 1.01.1995. године почеле су да се користе нове исправе у царинском поступку, нова технологија рада у условима коришћења рачунара и нови информациони систем царинске службе.
Разлози за ове новине били су вишеструки. До наведеног датума у употреби
је било 26 разних царинских исправа, што је отежавало учесницима у поступку
њихово попуњавање, коришћење и остваривање права која се стичу извозом или
увозом.
Као други, а може се рећи и главни разлог за увођење нових исправа је
чињеница да се југословенски царински систем са аспекта царинског поступка и
царинских исправа развијао аутономно, док је у европским земљама, а посебно у
земљама Европске уније, дошло у великој мери до хармонизације поступака и
исправа. Последица те хармонизације и унификације је била та да се 18 земаља
бивше ЕЕЗ и земаља ЕФТА увео и користио јединствени административни
документ, као једина исправа на основу које су се спроводили сви административни поступци над робом која се увози или извози (трговинска размена са земљама чланицама и трећим земљама, царински поступак, поступак вођења
заједничке пољопривредне политике, наплата пореза и других унутрашњих
дажбина и такса, вођење статистике о робној размени са инострансгвом и др.
Ова исправа је транспарентношћу података које је садржала олакшала трговинску размену између разних земаља, омогућил да да се трговци боље разумеју
међусобно и убрзала проток робе и превозних средстава.
Имајући у виду све напред наведене предности, као и потребу укључивања
Југославије у међународне економске токове, уведене су нове царинске исправе у

југословенски спољнотрговински и царински систем. У новом систему користе се
две царинске исправе и две помоћне исправе ради свођења одређених евиденција
или исправљања података о царинској роби. Нове исправе које су уведене су Јединствена царинска исправа (ЈЦИ). која је преузети јединствени административни
документ земаља ЕУ. Царинска исправа за пријављивање робе (ЦИПР), Спецификација за раздужење привремено увезене-извезене робе и Лист промене података.
Јединствена царинска исправа је исправа која се користи за спровођење мера
царинског надзора над робом и превозним средствима у друмском саобраћају и
за све врсте царињења. То је образац формата А4, у сету од пет примерака, који
садржи 56 рубрика означених бројевима и седам рубрика означених словима.
Рубрике означене бројевима попуњава подносилац ЈЦИ, док рубрике означене
словима попуњавају државни органи (царински органи инспекцијске службе и
др.). Начин попуњавања свих ових рубрика прописан је Правилником о
садржини и коришћењу исправа у царинском поступку који је објављен у
Службеном листу СРЈ број 87/94.
Сваки од листова у сету ЈЦИ је посебно обележен бројевима и називима и
има посебну намену. Тако сет ЈЦИ садржи следеће листове: 1/6 (примерак за ц-цу
извозног царињења/примерак за ц-цу увозног царињења), 2/7 (примерак за АОП
извозног царињења/примерак за АОП увозника), 4/5 (примерак за одредишну
царинарницу/примерак за потврђивање пријема) и 5/4 (примерак за потврђивање
пријема/примерак за одредишну царинарницу).
ЈЦИ има два нивоа података и то подаци у рубрикама од 1 до 30 су
заједнички за све робе наведене у овој исправи (заглавље ЈЦИ), док рубрике од
31 до 46 садрже податке о конкретној роби (наименовања). Остале рубрике
садрже податке за обрачун царина и других увозних дажбина и друге податке од
интереса за правилно вођење поступка.
Ради спровођења мера царинског надзора над робом која се увози подноси се
ЈЦИ у свих пет примерака. Гранична царинарница, након пријема исправе,
задржава примерке 1/6 и 2/7, а примерци 3/8, 4/5 и 5/4 прате робу до одредишне
царинарнице. Након приспећа робе у одредишну царинарницу и спровођења
прописаног поступка, та царинарница оверава сва три примерка ЈЦИ, примерак
4/5 задржава а примерке 3/8 и 5/4 враћа возару или од њега овлашћеном лицу.
У поступку увозног царињења подноси се ЈЦИ у најмање три примерка и то
примерци 1/6, 2/7 и 3/8. Након спроведеног поступка, примерак 3/8 враћа се подносиоцу, док остале примерке задржава царинарница.
У поступку извозног царињења, након којег се спроводе мере царинског надзора до извоза робе из земље, подноси се ЈЦИ свих пет примерака из сета. Након
извозног царињења, царинарница, где је спрведен овај поступак, враћа подносиоцу примерак 3/8, задржава примерке 1/6 и 2/7, а примерке 4/5 и 5/4 уручује
возару, односно другом лицу које је преузело обавезу извоза робе. Након
приспећа робе на гранични прелаз, гранична-излазна царинарница задржава

примерак 4/5 ЈЦИ, примерак 5/4 враћа возару, а царинарници која је извозно
оцаринила робу потврђује њен иступ из земље.
Царинска исправа за пријављивање робе је исправа која се користи за
спровођење мера царинског надзора над робом и превозним средствима у
железничком, ваздушном и саобраћајуводеним путевима (поморском и речном).
За разлику од ЈЦИ, ЦИПР је образац који садржи у сету четири истоветна
примерка. Подржавајући структуру рубрика ЈЦИ. ЦИПР садржи 35 рубрика
означених бројевима и 11 рубрика означених словима које попуњавају царински
и други надлежни државни органи. Међутим, за разлику од ЈЦИ. ЦИПР у себи
садржиПри нивоа и то: ниво саме царинске исправе, ниво превозне исправе и
ниво робе (наименовања). Начин попуњавања рубрика вое исправе такође је
прописан Правилником о садржини и коришћењу исправа у царинском поступку.
ЦИПР се подноси улазној царинарници у најмање три примерка, осим приликом спровођења мера над робом која се допрема железницом, када се подноси у
четири примерка. Према томе, након пријављивања робе граничној царинарници и спровођења поступка стављања робе под царински надзор, један примерак задржава сама царинарница, један примерак се враћа подносиоцу, а један
примерак прати робу до одредишне царинарнице (осим ако се роба допрема
железницом када два примерка прате робу).
Спецификација за раздужење привремено увезене - извезене робе је исправа
преузета из раније технологије и користи се приликом раздужења евиденције о
привремено увезеној роби или привремено извезеној роби приликом враћања у
или из иностранства. Ова исправа се, међутим, користи само у случајевима
враћања робе у промјењеном стању (након оплемењивања, оправке и сл.), док се
у случајевима враћања робе у непромењеном стању ова исправа не користи, већ
се цео поступак спроводи на основу ЈЦИ. Као и раније наведене исправе, и ова
исправа у својој структури садржи рубрике означене бројевима, које попуњава
подносилац и рубрике означене словима, које попуњава царински орган. Ова
исправа подноси се у три примерка.
Лист промене података је помоћна царинска исправа, која се попуњава и
подноси након спроведеног царинско управног поступка, у коме је решењем одобрена измена података у раније примљеним царинским исправама. наведена исправа је преузета из раније технологије рада и очекује се да ће бити укинута до
краја 1995. године.
Увођењем нових исправа и нове технологије, остварена је рационализација у
царинском поступку, пгго се не огледа само у смањењу броја царинских исправа,
већ и у елиминисању појединих радњи које су до 31.12.1994. године биле обавезне
приликом спровођења царинског поступка. Као најснажнију рационализацију
наводимо следеће: елиминисана је обавеза'писменог потврђивања пријема робе
од стране царинарнице којој је роба упућена царинарници која је робу упутила.
већ се ова акција изводи терминалским путем што има за последицу

елиминисање непотребног вођења прекршајног поступка због непредаје робе,
смањивање администрирања, бржег остваривања права разних учесника у поступку након извоза робе и др; елиминисано је поновно пријављивање царинске
робе која се након приспећа у одредишну царинарницу смешта под царински надзор у за то одређене просторије или просторе, већ се цео поступак спроводи на
основу царинске исправе којом је роба први пут пријављена граничној царинарницц; убрзана је контрола царинских исправа и података наведених у њој и др.
Осим напред наведеног, извршено је усаглашавање података у појединим
рубрикама царинских исправа са међународним стандардом ИСО 9000, преузет
је начин попуњавања појединих рубрика према угледу на земље ЕУ, врши се
даља рационализација попуњавања рубрика исправа итд.
У циљу правилног попуњавања и подношења царинских исправа, желимо да
укажемо читаоцима на потребу упознавања са Кодексом шифара уз напред
наведени Правилник. Кодекс шифара доследно следи логику рубрика царинских
исправа, које су углавном предвиђене за шифарско попуњавање, док има веома
мало рубрика описног типа. Шифре за уношење у поједине рубрике су словне,
бројчане и комбинација једних и других. Ово тим пре што су одређене рубрике у
новим исправама табеларног типа, па су у оквиру њих предвиђене поделе, потподеле и редови у које тачно и прецизно треба уписати предвиђени податак.
Од почетка 1995. године у експлоатацији је нови информациони систем царинске службе, као подршка новој технологији рада у царинском поступку у
условима коришћења рачунара. Информациони систем је у овој фази предвиђен
искључиво за коришћење од стране радника царинске службе и није дозвољен
приступ другим учесницима у поступку. Међутим, имајући у виду његову свеобухватност, комплексносг и разгранатост, разматра се могућност његовог
„отварања“ према другим учесницима у поступку у једном догледном временском периоду.

Славица Стефановић,
помоћник директора Републичке
управе јавних прнхода

Порез на добит корпорација
Утврђивање пореза на добит корпорација врши се решењем надлежног
пореског органа, које се доноси на основу података из пореске пријаве и
пореског биланса обвезника, као и података до којих надлежни порески орган
дође путем контроле и на други начин.
Сви обвезници пореза на добит корпорација (правна лица. организована као
друштво капитала, предузећа организована као деоничка друштва. друштва са
ограниченом одговорношћу, командитна друштва на деонице, друштвена
предузећа, јавна предузећа у друпггвеној и државној својини, задруге. односно
задружна предузећа, установе, као и друга правна лица која нису организована
као друиггво капитала - недобнтне организације ако остварују приходе продајом
производа на тржишту. или вршењем услуга уз накнаду, осим командитног
друштва и друштва са неограниченом солидарном одговорношћу чланова)
дужни су да надлежном пореском органу поднесу пореску пријаву (образац
ПДК) и порески биланс (образац ПБ-1) за 1994. годину најкасније до 08.03.1995.
године. Истовремено са подношењем пореске пријаве и пореског биланса,
обвезник је дужан да уплати разлику пореза на добит корпорација. уколико је
износ пореза исказан у пореском билансу по коначном обрачуну за 1994. годину
већи од пореза плаћеног у виду месечних аконтација у 1994. години.
По пријему пореске пријаве и годишњег пореског биланса за 1994. годину,
надлежни проески орган ће у року од 30 дана да донесе решење о коначном
утврђивању висине пореза на добит корпорација за 1994. годину. Уколико је
износ пореза утврђен решењем пореског органа већи од уплаћеног пореза за

1994. годину, обвезник је разлику пореза дужан да уплати у року од 8 дана од дана
када му је решење достављено.
Ако порески орган оцени да је за утврђнвање пореске обавезе за 1994. годину потребно прикупити и друге доказе, осим оних којима располаже, рок за
доношење решења о утврђивању коначне обавезе за 1994. годину може да
продужи до 31. маја 1995. године. У том случаЈу надлежни порески орган је у
обавези да о томе донесе посебно решење и то у року од 30 дана од дана пријема
пореске пријаве и пореског биланса за 1994. годину обвезника пореза на добит
корпорација.
Приликом подношења пореске пријаве и пореског биланса. обвезник је
дужан да достави надлежном пореском органу све податке који су од значаја за
утврђивање капиталних добитака и губитака. Такође је у обавези да достави и
биланс стања, биланс успеха и остале документе од значаја за утврђивање
опорезиве добити обвезника за 1994. годину. Опорезива добит која се утврђује у
пореском билансу (усклађивање прихода и расхода на начин прописан одредбама
Закона о порезу на добит корпорација - „Сл. гласник РС“, бр. 43/94) представља
пореску основицу.
У вези са утврђивањем пореске основице ваља истаћи следеће:
- трошкови материјала и набавна вредност продате трговачке робе признају
се у износима обрачунатим применом методе просечне цене у складу са Законом
о рачуноводству;
- амортизација сгалних средстава признаје се до износа утврђеног применом
одабраног метода обрачуна амортизације (пропорционална. функционална или
дегресивна метода);
- издаци извршени за хуманитарне, верске, културне, здравствене, образовне,
научне и спортске циљеве признају се у износу од највише 1% укупног прихода, с
тим што се у области културе признају само издаци од стране установа које се
финансирају из буџета;
- као расходи пропаганде признају се само они који служе директној или
индиректној промоцији пословања пореског обвезника;
- трошкови рекламе признају се у износу исказаном у билансу успеха;
- чланарине и прилози дати политичким организацијама не признају се као
расход у пореском билансу;
- обрачунато резервисање за покриће свих дубиозних потраживања признаје
се до 5% укупних потраживања на дан састављања биланса;
- резервисање које банка или финансијска организација врши за покриће
могућих губитака и ризика признаје се у висини до 10% добити исказане у
билансу успеха;
- дугорочни капитални добитак укључује се у опорезиву добит са 50% вредности, а краткорочни капитални добитак укључује се у опорезиву добит у пуном
износу;
- у пореску основицу не улазе приходи од камата по основу јавног зајма.

Приликом утврђивања висине пореза на добит корпорација треба посебну
пажњу обратити на пореске подстидаје, односно пореска ослобођења и
олакшице:
- ослобађа се плаћања пореза новоосновано правно лице за прве три године
од почетка обављања делатносги, осим новоосновано правно лице разврстано
према акту о јединственој класификацији делатносги у области 07 - трговина и у
области 11 - банкарство (0101) и осигурање имовине и лица (1102), код кога то
ослобођење траје годину дана од почетка обављања делатности, као и новоосновано правно лице у привредно недовољно развијеним општинама и слободној
зони коме пореске ослобођење траје пет година. Прва година у којој се остварује
право на пореско ослобођење се рачуна од 01. јануара наредне године у односу на
годину у којој је новоосновано правно лице почело да обавља делатност односно
у којој је регистровано код надлежног привредног суда. То значи, да сва новооснована правна лица регасгрована у току 1995. године почињу да користе пореско
ослобођење од 01.01.1996. године и то им се сматра за првоу годину у погледу
рачунања рока у коме користе право на ослобођење од плаћања пореза на добит
корпорација. Како је одредбама Закона о порезу на добит корпорација прописана ретроактивна примена права на пореско ослобођење за новооснована
правна лица, то значи да ће новооснована правна лица регастрована у току 1994.
године почети са коришћењем пореског ослобођења од 01.01.1995. године, а наставиће са коришћењем ослобођења од плаћања пореза они обвезници који су то
право стекли по ранијим прописима, с тим што им се у рок коришћења овог
права урачунава већ искоришћено време ослобођења односно олакшице;
- право на ослобођење од плаћања пореза на добит корпорација има и
недобитна организација, ако кумулативно испуни прописане услове и то: да је
вишак прихода над расходима остварен у години која претходи години за коју се
одобрава право на ослобођење мањи од 50.000 динара, да се тако остварени
вишак не расподељује оснивачима, члановима, директорима, запосленима или са
њима повезаним лицима, да лична примања исплаћена запосленима, директорима и са њим повезаним лицима не прелази износ двоструког просека за
делатност у којој је недобитна организација расврсгана као и да не расподељује
имовину у корист својих оснивача, директора, запослених или са њима повезаних
лица. У циљу остваривања пореског ослобођења у 1994. години (од 09.07.1994.
године) односно 1995. години, недобитне организације су дужне да .надлежном
пореском органу доставе порески биланс, биланс успеха, биланс стања за 1994.
годину, односно за другу половину 1994. године, заједно са доказима за испуњење
прописаних услова за пореско ослобођење;
- умањење пореске обавезе признаје се обвезнику у кога страно лице улаже
трајни капитал у висини од најмање 10% укупног капитала и то у трајању од пет
година, а у сразмери са висином страног капитала у укупном трајном капнталу;
- пореске олакшица се признаје обвезнику који на неодређено време запосли
нове раднике и то у висини од 20% зараде новоупослених радника;

- умањење пореске основиде признаје се обвезнику и за висину улагања, из
сопствених извора, у основна средства, куповину деоница или удела у капиталу,
или у обвезнице јавног зајма.
Решењем надлежног пореског органа одобрава с пореско консолидовање, на
основу поднетог захтева матичне компаније, уколико су испуњени услови
предвиђени Законом о порезу на добит корпорација.
За новоосновано правно лице надлежни порески орган је дужан да донесе
решење о аконтацији пореза на добит корпорација у року од 30 дана по пријему
пореске пријаве, коју је новоосновано правно лице у обавези да поднесе у року од
8 дана од дана почетка обављања делатности (регистровања код надлежног
привредног суда) са подацима који представљају процену прихода и расхода до
краја прве пословне године.
Поред коначног утврђивања пореза на добит корпорације за 1994. годину,
надлежни порески орган решењем утврђује и висину аконтационих обавеза за
1995. годину, које се плаћају месечно, у року од 15 дана по истеку сваког месеца.
Износ месечних аконтационих обавеза у току године може се изменити само
решењем надлежног пореског органа, осим у случају када надлежни порески
орган не донесе решење у року од 30 дана од дана подношења захтева за измену
висине месечне аконтације, а према поднетом периодичном пореском билансу.
Ако обвезник доспели порез не плати у прописаном року, надлежни порески
орган донеће решење о принудној наплати путем преноса средстава са рачуна
обвезника на одговарајући уплатни рачун пореза, односно решење о принудној
наплати пореза из целокупне имовине обвезника, с тим што трошкови принудне
наплате падају на терет пореског обвезника. Такође се зарачунава камата по
стопи од 0,1% дневно на порез који није плаћен у прописаном року.

ПРАКСА СУДОВА: СПОЉНОТРГОВИНСКА АРБИТРАЖА,
СГАЛНИ ИЗБРАНИ СУД И СУД ЧАСТИ ПРИ ПКЈ

Уређује: Д убравка Шулејић,
секретар Спољнотрговинске арбитраже приП К Ј

Куповина ради покрића као облик накнаде
штете у пракси међународних арбитража
Куповина ради покрића је данас у већини земаља признато право купцу као
облик накнаде пггете у случају неизвршења основне обавезе продавца, испоруке
робе. Сврха је овог средства да се купац на брз начин снабде са робом са којом је
рачунао, као и да се на тај начин умање даље штетне последице неизвршења обавезе
продавца. У основи овог института (постоји и куповина ради покрића и продаја ради
покрића) лежи идеја заиггите интереса обе уговорне сгране. Отуда се посгављају
посебни захтеви у погледу услова за реализовање овог права и начина његовог остваривања. Они се нарочито односе на време (рок) куповине ради покрића, на место,
начин и на врсгу и обим накнаде штете која се њоме остварује.
Овим правом купац добија значајне предносги у односу на редован начин остваривања накнаде штете у судском поступку (нарочито у односу на брзину остваривања накнаде), али он овим правом не сме да се користи на штету продавца,
тако што ће, на пример, да одуговлачи са куповином да би услед порасга цена остварио већу корисг, или пгго ће куповати у месгу где су цене више. Оваква злоупотреба права куповине ради покрића се не допушта и санкционише. Проблем је у
томе игго не постоје, нити се могу посгавити, нека прецизна мерила за остваривање
овог права, већ се понашање купца процењује према оппггима стандардима: „на
разуман начин", „са потребном пажњом“, „у доброј мери“, итдА^
1.

Карактеристичнаје формулација прихваћенау Бечкој конвенцији: „... ако је на разуман начин и
у разумном року после раскида купац извршио куповину ради покрића...“ (чл. 75). Наш Закон о
облигационим односима скоро истоветно предвиђа: „Продаја односно куповина ради покрића
мора бити извршена у разумном року и на разуман начин“ (чл. 525. ст. 2.).

Д. Шулејић: Куповина ради покрића као облпк накнаде
ш тете у пракси међународних арбитража (стр. 134-137)

Постоје разлике у законодавству, трговинским обичајима и судској пракси
разних земаља. Ипак, основни елементи који се најчешће срећу су следећи:
- купац мора да благовремено обавести продавца о намераваној куповини
ради покрића; пропуст овог обавештавања не утиче на ваљаност куповине ради
покрића, већ само има утицај на висину накнаде штете;
- куповина се мора обавити у кратком року, да се услед пораста цена не би
проузроковала већа штета;
- куповина мора бити обављена у месту које је најпогодније, а ако јето место
различито од места основне продаје, то мора бити место у коме се набавка могла
купити јефтиније;
- у односу на начин куповине захтева се да купац води рачуна о смањењу
трошкова куповине, мада, објективно дата непрегледност стања на тржипггу
начелно пада на терет дужника - ово нарочито у случају ако је куповина ради
покрића закључена по ценама које су веће од тржишних;
- по извршеној куповини ради покрића купац има право на разлику између
цене која је уговорена и цене коју је постигао овом куповином, али и на другу
штету коју је евентуално претрпео, на пример, изгубљена добит;
- уговор о куповини ради покрића мора да буде стварно закључен, а не само
фиктиван, и ако он служи само као основ за обрачунавање разлике у цени.
Ова се правила рефлектују и кроз праксу арбитраже Међународне трговинске коморе у Паризу. Неколико карактеристичних случајева могу да послуже
као оријентација у том правцу.
У спору у коме је румунска фирма била продавац чизама тужени је истицао
да је купац требало да набави робу на другој страни да би задовољио своје
клијенте. Суд, међутим, ово није прихватио, јер тужени није могао да докаже где
је тужилац могао да набави одговарајућу робу имајући у виду сезонски карактер
поруџбине (одлука бр. 3880, објављена у У.С.А. уо1.Х, 44).
У случају продаје дрвета из Гане купцу у Сирији, купцу није призната
изгубљена добит, јер је суд сматрао да је он требао да набави дрво на другој
страни да би на тај начин смањио штету, а што он није учинио (случај бр. 4237,
одлука објављена у У.С.А. уо1. X, 52).
Посебну пажњу заслужује следећа одлука: румунски продавац је одбио да
испоручи нафту француском купцу позивајући се на скок цена нафте. Продавац
је претходно предложио купцу испоруку по увећаној цени, што је овај одбио. Суд
је заузео становиште да је купац морао да прихвати овај предлог продавца, са
резервом да се накнадно обрати арбитражи са захтевом за разлику, јер је његова
обавеза да смањи штету, а њен коначни обрачун да остави суду (случај бр.
2478,одлука објављена у Ј.Д.И., 1974,925).
Норвешки купац нафте није прихватио испоруку наручене количине
позивајући се на пад цена. Његова одговорност је утврђена, али су арбитри умањили захтев за накнаду штете, који је поставио продавац, сматрајући да је требао и

могао своју нафту да прода другом лицу у одређеном року и тако смањи штету
(случај бр. 2216. Ј.Д.И., 1975,917).
И у низу других случајева провлачи се основна идеја о обавези смањења
штете кроз куповину (односно продају) ради покрића. Пре него цгго досуде
накнаду арбитри скоро увек постављају питање да ли је поверилац могао са своје
стране да смањи штету. Може се рећи да је то један од принципа арбитражног
суђења.
Моменат према коме се врши процена претршвене штете је такође од
значаја, будући да се цене у току једног временског периода могу мењати. У
наведеном случају норвешког купца нафте арбитар је сматрао да је то моменат
када је продавац могао и требао да нађе купца код куповине ради покрића.
Коначно, и питање терета доказивања заслужује пажњу. У једном случају
продавац нафте није извршио испоруку због повећања њене цене на тржишту.
Купац није прихватио предлог за измену уговора. Продавац је осуђен на накнаду
нггете. Купац је тврдио да је нафту као замену купио од другог продавца по
знатно већој цени. Немогавши да оправда ову цену, он је као доказ претрпљене
штете навео цену коју му је сам продавац понудио у предлогу за измену уговора.
Арбитри су ово прихватили полазећи од тога да продавац не би понудио цену
већу од тржишне. Међутим, продавац је истакао да је понуђена цена за њега била
само понуда за преговоре, која је, стога, могла бити и мања. Арбитри су, пак, сматрали да је на продавцу да докаже да је цена била већа од тржишне. Полази се од
тога да је продавац чинио разумне предлоге за измену цене (Случај бр. 2508,
Ј.Д.И., 1977,939).

Божидарка Мандрапа
секретар суда части при ПКЈ

ПРЕДУЗЕЋЕ ПОСТУПА ПРОТИВНО ДОБРИМ ПОСЛОВНИМ
ОБИЧАЈИМА КАДА КАО КООПЕРАНТ. У СПОЉНОТРГОВИНСКОМ
ПОСЛУ ИЗГРАДЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ФАБРИКЕ У ИНОСТРАНСТВУ, ОДБИЈЕ ДА ПОТПИШЕ УГОВОР СА НОСИОЦЕМ ПОСЛА ДРУГИМ ДОМАЋИМ ПРЕДУЗЕЋЕМ, СА КОЈИМ ЈЕ РАДИЛО НА
ПОНУДИ У САРАДЊИ СА ИНОСТРАНИМ ПАРТНЕРОМ,. ВЕЋ ТАЈ
ПОСАО ПОВЕРИ ДРУГОМ ДОМАЋЕМ ПРЕДУЗЕЋУ
На основу пријаве домаћег предузећа Тужилац Привредне коморе Југославије поднео је тужбу наводећи да је тужени, као кооперант, са подносиоцем
пријаве радио на обради посла изградње и реконструкције фабрике кондиторских производа у иносгранству. Током заједничке обраде посла тужени, подносилац пријаве тужиоцу и инострани инвеститор на основу закључених протокола
постигли су сагласносг за заједничку реализацију овог спољнотрговинског
посла. Због измена у начину плаћања, договорно је између туженог и подносиоца пријаве тужени прихватио да договорени посао спроведе као анекс уз постојећи уговор, што је и учињено. Након сачињавања анекса приступили су
писменој регулативи међусобних односа, сачињен је одговарајући уговор који је
подносилац пријаве потписао и поднео туженом на потпис. Уместо потписа
тужени је уговор о изградњи и реконструкцији фабрике у иностранству потписао
са другим домаћим предузећем. Због оваквог понашања туженог подносилац
пријаве је претрпео материјалну штету коју је проузроковао рад на обради посла
у трајању од три године и сачињавању понуде и нематеријалну штету насталу
због наручене сарадње са туженим. На овај начин тужени је, по мишљењу
тужиоца, одступио од посгигнутог договора за заједничку обраду спољнотр-

говинског посла, угрозио материјалне интересе подносиоца пријаве и нанео
штету угледу земље у иностранству.
У одбрани тужени је истакао да је сам подносилац пријаве припремио и предао понуду инвеститору за технолошки део ,/ог ргојекГ за линију за производњу
производа, у којој понуди је тужени као кооперант био искључен, па није ни знао
шта се касније дешавало са тим послом. С друге стране, тужени није оспорио да
је између подносиоца пријаве као носиоца посла и туженог као кооперанта постојао договор о заједничкој обради посла.
Суд је туженог огласио одговорним и изрекао му меру.
Из образложења:
По оцени изведених доказа Суд је утврдио да су, тужени као кооперант а подносилац пријаве као носилац посла, имали договор о заједничкој обради посла
изградње и реконструкциј е фабрике у иносгранству. при чему је тужени одбио да
потпише сачињени уговор са подносиоцем пријаве као носиоцем посла. са којим
је радио на понуди у сарадњи са иностраним партнером, већ је тај посао поверио
другом домаћем предузећу писмено га обавештавајући да је одлучио да у предметни посао уђе сам и да за кооперанта бира баш то предузеће. Суд није могао
прихватити одбрану туженог јер је произвољна. неоснована и срачуната на избегавање одговорносги. Тужени у свом одговору на тужбу говори оо другом делу
посла. који и није предмет овог спора, док наводе тужиоца и доказе које је овај
понудио ничим није оспорио.
На овај начин тужени је поступио противно одредбама Закона о Привредној
комори Југославије односно Закона о спољнотрговинском пословању. Он је
нанео материјалну и нематеријалну штету туженом и повредио углед земље у
иностранству, што све указује на драстично кршење договора са партнером са
којим је дуже време обрађивао инострано тржиште. Такво понашање по
мишљењу Суда части представља тежу повреду добрих пословних обичаја. (С.
бр. 3/93 од 15.децембра1994. године)
ПОСТОЈИ ПОВРЕДА ДОБРИХ ПОСЛОВНИХ ОБИЧАЈА КАДА
УВОЗНИК. У СПОЉНОТРГОВИНСКОМ ПОСЛУ УВОЗА ЦЕМЕНТА ИЗ
ИНОСТРАНСТВА, УВЕЗЕНИ ЦЕМЕНТ ПУСТИ У ПРОДАЈУ НА
ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ БЕЗ ПРЕТХОДНО ПРИБАВЉЕНОГ АТЕСТА
Тужилац Привредне коморе Југославије у тужби је истакао да је тужени поступио противно одредбама члан 45. став 2. Закона о стандардизацији и члана 10.
Закон о спољнотрговинском пословању јер је као увозник, у спољнотрговинском послу увоза цемента тај исти цемент пустио у промет на домаћем тржишту
без претходно прибављеног атеста. што представља повреду одредбн члана 15.
Закона о Привредној комори Југославије.

Тужени није оспорио наводе тужбе.
Суд части је туженог огласио одговорним и изрекао му меру.
Из образложења;
Након изведених доказа Суд је утврдио да је тужени, у спољнотрговинском
послу увоза цемента из иностранства, исти цемент пустио у промет на домаћем
тржишту без претходно прибављеног атеста. На овакво утврђено чињенично
стање Суд је применио одредбе члана 15. Закона о Привредној комори Југославије којом се, горе наведени пропуст, сматра повредом добрих пословних
обичаја. (С.бр.18/93, од 18. маја 1994.године)
ПРЕДУЗЕЋЕ ЧИНИ ПОВРЕДУ ДОБРИХ ПОСЛОВНИХ ОБИЧАЈА
КАДА КАО ИЗВОЗНИК. У СПОЉНОТРГОВИНСКОМ ПОСЛУ ОПЛЕМЕЊИВАЊА ТЕКСТИЛНИХ ПРОИЗВОДА ЗА РАЧУН ДОМАЋИХ ТЕКСТИПНИХ ПРЕДУЗЕЋА У ИНОСТРАНСТВУ, НЕ ОБЕЗБЕДИ
НАГШАТУ ВРЕДНОСТИ ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА ОПЛЕМЕЊИВАЊА.
РАДИ ЧЕГА ЦЕО ПОСАО ОСТАНЕ НЕНАПЛАЋЕН
Тужилац Привредне коморе Југославије у тужби истакао да је тужени поступио противно одредби члана 35. Закона о изменама и допунама Закона о
девизном пословању и члана 83. став 2. Закона о спољнотрговинском пословању
јер као извозник, у спољнотрговинском послу извоза услуга оплемењивања текстилних производа за рачун домаћих текстилних предузећа, није напдатио вредност посла, чиме је учинио повреду добрих пословних обичаја у
спољнотрговинском пословању из члана 15. Закона о Привредној комори Југославије.
Тужени је у одбрани истакао да је тачно да наведени посао није наплаћен,
али да је инострани партнер дао чекове за извршене услуге, и то пре увођења
санкција, али да је банка одбила наплату ових чекова због стања у нашој земљи,
те да је тужени и даље у поступку наплате ових потраживања преко Спољнотрговинске арбитраже.
Суд части је туженог огласио одговорним и изрекао му меру.
Из образложења:
Из изведених доказа Суд је са сигурношћу утврдио да тужени као извозник
није наплатио износ посла, а ту чињеницу тужени није ни оспорио.
С обзиром на утврђено чињенично стање, Суд је нашао да је тужени поступио противно одредби члана 35. Закона о изменама и допунама Закона о
девизном пословању и члана 83. став 2. Закона о спољнотрговинском пословању,
што се, у смислу одредбе члана 15. Закона о Привредној комори Југославије,
сматра повредом добрих пословних обичаја. (С.бр.17/93 од 22.јуна1994.године)

ПОСТОЈИ ПОВРЕДА ДОБРИХ ПОСЛОВНИХ ОБИЧАЈА КАДА
ПРЕДУЗЕЋЕ У СПОЉНОТРГОВИНСКОМ ПОСЛУ УВОЗА ТЕКСТИЛНИХ ПРОИЗВОДА ИЗ ИНОСГРАНСГВА, УВОЗ И ПУШТАЊЕ У
ПРОМЕТ НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ ОБАВИ БЕЗ ПРЕТХОДНЕ ПРОВЕРЕ КВАЛИТЕТА, ОДНОСНО БЕЗ ПРОВЕРЕ ДА ЛИ УВЕЗЕНА РОБА
ОДГОВАРА У1Ј СГАНДАРДИМА
Тужилац Привредне коморе Југославије у тужби је истакао да је тужени
увезао разну текстилну робу и ставио је у промет без претходно обављене контроле квалитета, тј. без провере да ли увезена роба одговара предвиђеним У
стандардима. Ову проверу тужени је био дужан да обави по одредбама Наредбе о
текстилним производима из увоза, која предвиђа обавезно прибављање уверења
о квалитету за сваку испоруку текстилних производа. Проверу врши овлашћена
организација у земљи.
Тужени је у одбрани истакао да не оспорова чињенично стање, аш је
истакао да су посао обавили млади људи, без радног искуства, те да су због тога
сматрали да су уверења о квалитету потребна само код увоза прве испоруке, а да
за даље испоруке из увоза, исте робе, истог квалитета, нема потребе за прибављањем наведених цартификата. Укратко, тужени се брани правном заблудом
коју, по њему, Суд мора имати у виду код утврђивања одговорности. Како је
накнадно прибавио одговарајуће цртификате од овлашћене домаће организације
сматра да је само формално повредио прописе и да штетних последица нема.
Суд је туженог огласио одговорним и изрекао му меру.
Из образложења:
По оцени изведених доказа Суд је утврдио да је тужени по више увозних декларација од више иностраних добавл>ача увезао разну текстилну робу и пустио је у
промет на југословенско тржиште без прибављања уверења о квалитету. Ово
уверење тужени је прибавио тек након упозорења и извршене контроле од сгране
Савезног тржишног инспектората. Овакво чињенично сатње тужени није довео у
питање, па је Суд на несумњив начин утврдио да је тужени починио повреду добрих
пословних обичаја јер је сгављањем у промет робе без угверења о квалитету поступио противно Наредби о тексгилним производима из увоза а тиме и одредбама
члана 18. став 1. и 3. Закона о сгандардизации и члана 10. Закона о спољнотрговинском пословању, што се, у смислу одредбе члана 15. Закона о Привредној комори
Југославије, сматра повредом добрих пословних обичаја. (С.бр.2/94 од 21.јуна 1994.
године)
БАНКА ПОСГУПА ПРОТИВНО ДОБРИМ ПОСЛОВНИМ ОБИЧАЈИМА КАДА У СПОЉНОТРГОВИНСКОМ ПОСТУ ПЛАЋАЊА ЗА УВОЗ
РЕПРОМАТЕРИЈАЈ1А ИЗ ИНОСТРАНСГВА ЗА ПОТРЕБЕ ВИШЕ КОРИСНИКА У ЗЕМЉИ, ПРИХВАТАЊЕ НАЛОГА ЗА ГШАЋАЊЕ УСЛОВЉАВА
ПЛАЋАЊЕМ НАКНАДЕ ЗА УСТУПАЊЕ ДЕВИЗА, ТЗВ. ШТИЦУНГА

КРОЗ ФОРМУ ПЛАЋАЊА ИНОСТРАНОЈ ФИРМИ НЕПОСГОЈЕЋИХ
УСЈГУГА МАРКЕТИНГА
Тужилац Привредне коморе Југославије поднео је тужбу због тога што је
тужени, за потребе више увозника вршио робна плаћања за увезени репроматеријал, сировине и робу широке потрошње условљавањем прихватања налога за
робна плаћања испостављањем налога за плаћање услуга маркетинга иностраној
фирми, која је накнада представљала накнаду за уступање девиза, тзв. пггицунг,
будући да наведена фирма није пружила маркетиншке нити неке друге услуге.
Девизна контрола извршена је како код туженог тако и код увозника - корисника па је утврђено да они са фирмом из иностранства нису имали никакав уговор о пружању маркетиншких услуга као и да су образце фактура наведене
иностране фирме у фотокопији увозници добијали код туженог приликом реализације робних плаћања. На тај начин, по мишљењу тужиоца, тужени је значајан
део девизних средстава одлио из земље и ставио их ван контроле, док је, оваквим
пословањем, у земљи допринео повећању цене увезених роба и тиме оштетио
друштвену заједницу. Овакви поступци представљају повреду одредбе члана 83.
Закона о спољнотрговинском пословању, сматрају се штетним и представљају
повреду добрих пословних обичаја у спољнотрговинском пословању.
У одговору на тужбу тужени је исгакао да не доводи у сумњу чињенично
стање приказано тужбом, али је истакао да је током спорног временског периода
имао бројне налоге сличне природе за плаћање према иностранству, те да су ти
налози били подвргнути двосгрукој контроли по правилима пословања туженог
и да обе ове контроле нису успеле у том тренутку да утврде да су спорни налози
за плаћање неправилни. Тек касније банка је утврдилада постоје основане сумње
у некакве неправилности у вези плаћања према иностранству, па је сама позвала
девизну инспекцију у контролу, када су неправилности наведене у тужби и
утврђене. Даље је истакао да су те неправилности дело искључиво једног човека,
који је лично тако поступао и против кога се води кривични поступак. Због те
чињенице, да је његов радник починивши недозвољене радње починио и
кривично дело, тужени сматра да треба да буде ослобођен од одговорности, па и
објективне одговорности по којој правно лице одговара за пггету коју
проузрокује запослени код тог правног лица.
Суд је туженог огласио одговорним и изрекао му меру.
Из образложењш
Ценећи изведене доказе Суд је утврдио да је тужени током године наведене у
тужби обављао плаћања према иностранству по налозима више увозника, при
чему је условљавао испуњење ових налога плаћањем одређене своте на име једне
иностране фирме за наводно извршене маркетиншке услуге, које стварно нису
извршене, ири чему су образце фактура наведени увозници добијали код
туженог приликом реализације робних плаћања. Тиме је тужени учинио дело

које му се ставља на терет. Наиме, корисгећи свој положај приликом
спровођења налога за плаћање према иностранству, тужени је увозницима
условљавао увоз плаћањем додатних износа и то за наводне услуге маркетинга
које је извршила Једна инострана фирма. Те услуге никад нису извршене. нити су
увозници имали какве уговоре о маркетингу или чему другом са том фирмом.
Поступајући на овај начин тужени је починио повреду одредбе члана 83. Закона
о спољнотрговинском пословању јер је непосредно допринео увећању цене
увезене робе и остварио неправилан одлив девиза из земље. чиме је нанео штету
широј друштвеној заједници, што се, у смислу одредбе члана 15.3акона о
Привредној комори Југославије, сматра повредом добрих пословних обичаја.
(С.бр.4/94 од 5. маја 1994. године)

Мр Н ебојш а Јавановић
асистент П равног факулт ет а у Београду

Прецеденти англосаксонског компанијског права
Преседани о неограннченој одговорности за обавезе компаније
У англосаксонском праву компаније (акционарска друнггва), начелно одговарају делокупним капиталом за своје обавезе у промету (енг. ПтНес! сотратез).
То првенствено важи за сва акционарска друштва са јавним уписом акција (енг.
рићНс НггпГеД сотрашев). Њ ихови акционари не одговарају за обавезе кумпаније
према трећим лицима. Ипак, чланови (акционари) могу да одговарају за обавезе
компанија својом имовином, коју нису унели у њихов капитал, у неколико
случајева.
Прво, то је случај са компанијама (акционарским друпггвима) у којима су
акционари својевољно преузели неограничену, одговорност за обавезе
компаније (енг. ипНтДеб сотратез), било при њеном оснивању, било накнадно,
Британски Закон о компанијама од 1985. г. ово допушта само акционарима
компанија без јавног уписа акција (рпуа1е сотрашез).^ Такве компаније имају
одређене погодности у односу на оне с ограниченом одговорношћу акционара.
Тако, на пример, оне могу да смање свој капитал, ослобађањем акционара од
обавезе отплате неотплаћеног дела уписаних акција или откупом акција од
својих акционара, без дозволе суда. Таква дозвола је у истим случајевима
обавезна за компаније с ограниченом одговорношћу. Затим, компаније са неограниченум одговорношћу могу да у неограниченом обиму купују сопствене
акције, што је забрањено компанијама с ограниченом одговорношћу. Најзад,
1.

Чл. 49. поменутог закона

компаније са неограниченом одговорношћу нису дужне да подносе своје
годишње обрачуне и извештаје о пословању регистарском органу, као што су то
дужне компаније с ограниченом одговорношћу. Закон о предузећима наше
земље не предвиђа акционарска друштва са неограниченом одговорношћу
акдионара. Међутим, сигурно је да би акционари могли и код нас да уговором
преузму такву одговорност (нпр. јемство), те да би та чињеница могла да се
упише у судски регистар.
Друго, ако компанија настави да послује са мање од два члана у периоду
дужем од шест месеци, за обавезе које су јој настале после истека тог периода
неограничено солидарно одговара њен једини преостали члан, ако је он свестан
да је једини члан и ако су оне настале у време када је он водио пословање те кумпаније. Ј Пад акционара испод минималног прописаног броја (у Британији је он
два) најчешће наступа услед смрти, јер наследници осгавиоца постају чланови
комнаније тек у тренутку њиховог уписа у регистар. За разлику од првог случаја,
у коме поверилац мора да захтева ликвидацију компаније, да би наступила
неограничена одговорност акционара, овде он муже одмах да тужи члана без
ликвидације компаније. Наш Закон о предузећима о овоме не садржи ни једну
нормур)
Трећи случај се односи на одговорнвст директора за обавезе компаније, која
је пала у стечај. Ако је дирекотр, пре падања компаније у стечај, знао или морао
да зна да не постоји разумна могућност да се сгечај спречи, а није предузео мере
које је требало да предузме, како би повериоцима компаније смањио потенцијалне губитке, суд може да га огласи лично одговорним, због лошег
пословања, онако како сматра да је правично (енг. \Угоп§Ш Сгас1ш§).^ Да би
спречио своју личну одговорност директор треба да покрене ликвидацију пгго је
пре могуће. Закон о предузећима наше земље предвиђа нешто слично, али само
за директора друштвеног предузећа. По њему директор сноси материјалну одговорност за одлуке којима је нанета материјална штета предузећу, зависно од свог
утицаја на њихово доношење и извршавање(чл. 73. ст.1). Питања његове одговорности уређују се статутом предузећа (чл. 73. ст. 2).^
Четврти случај је преварно пословање (енг. ГгашЈе1еп( (гас1т§). Ако се током
ликвидације компаније покаже да је било који њен посао вођен у намери да се
преваре њени повериоци, или повериоци неког другог лица, или у било коју
другу преварну сврху, суд може да, на захтев ликвидатора, огласи неограничено и
лично одговорним свако лице које је свесно учествовало у преварном послу (чл.
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Чл. 24. Закона о компанијама Британије
Предлог новог Закона о предузећима предвиђа дужност за јединог преосталог акционара
да ту чињеницу пријави регистарском суду, а ако тако не поступи одговара неограничено
солидарно за обавезе друштва (чл. 208).
Чл. 214. Закона о стечају Британије (1пбо1уепсу Ас[) од 1986.Г.
Чл. 277. Предлога новог Закона о предузећима предвиђа слично за све чланове управе
акционарског друштва

213. Закона о стечају Британије). Међутим, да би се неко сматрао „преварантом“
у изнетом смислу, нужно је да је он предузео неке „позивне кораке“. Тако, у
правној ствари Ке МаЈЉСопе Ви11с1т§8 Ргоујбјош и<1 из 1971. год. суд је сматрао да
за неограничену одговорност по основу преварног пословања није довољно само
пасивно држање.
Ортак у једној фирми књиговођа, која је радила као ревизор за Мејдсгоун,
био је наименовани секретар те компаније. Он је присуствовао седницама
управног одбора Мејдстоуна и упозоравао да компанија прави велике губитке.
Упркос томе, пословање је настављено, те су губици толико нарасли да није било
разумних мугућности да их кумпанија отплати. Коначно, она је пала под стечај са
дугом од 99.000 фунти. Ликвидатор је захтевао од суда да секретара огласи лично
одговорним, тврдећи да је он био учесник преварног пословања, јер није
саветовао директорима да престану са пословањем. Судија Пеникјук (енг. Реппусшск) је одбио ликвидаторов захтев, сматрајући да секретар није био дужан да да
савет директорима да зауставе пословање. Он је то образложио на следећи
начин: „Кораци које је он пропустио да учини су да да одређени савет директорима. Изгледа ми немогуће да само нечињење на страни секретара, а то је све
што се против њега тврди , може да представља учешће у пословању компаније,
и ако је то тако, онда ја стављам тачку на овај случај“.^
Поред активног учешћа, да би наступила неограничена одговорност за
обавезе компаније по основу преварног пословања, захтева се да се докаже превара. Довољно је да се докаже да је превара посгојала у само једном послу, као
што се десило у правној ствари Хемијске компаније Џералда Купера (енг. Ке СегаИ Соорег Сћеписак Б П ) у 1978. год.
Године 1976. конзорцијум, који је имао интерес у компанији Џимлоу (енг.
Јип1ои ЏН), пристао је да преко Џимлоуа позајми суму од 150.000 фунти Хемијској кумпанији Џералда Купера (у даљем тексту: Купер). Циљ позајмице је био
куповина и оспособљавање фабрике за производњу индига. Купер се обавезао да
позајмљену своту врати до 30. јуна 1976. г., као и да Џимлоу исплати још
1.350.000 фунти до марта 1977. год. Очекивало се да ће обе суме бити доступне из
профита компаније, који је требало да осгвари продајом индига. Цоказало се,
међутим, да зајам од 150.000 фунти није био довољан, те је његово враћање
одложено за 10. авгусг 1976. г. Већ тада је конзорцијум знао да је Купер инсолвентан, те да ће такав остати, уколико му се не обезбеде додатне веће новчане своте.
19-ог августа је господин Купер, као заступник Купера, уговорио да испоручи
5.000
кг индига Харисоновој компанији током септембра 1976. г. Већ 20-ог
августа Харисон је унапред исплатио куперу цену од 125.698 фунти. Исгог дана
Купер је Џимлоу исплатио 110.000 фунти на име делимичне отплате зајма од
150.000 фунти. Када је Купер пао у стечај, Харисон је тврдио, имајући у виду
отплату од 110.000 фунти, да су конзорцијум и господин Купер водили Куперово
6.
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пословање са намером да преваре повериоце, у складу са чл. 332. тада важећег
Закона о компанијама од 1948.Г. (сада чл. 213. Закона о сгечају). Тврдња се заснивала на чињеници да је исплата Џимлоу компанији онеспособила Купера да
Харисону испоручи индиго или да му врати куповну цену.
Туженици су оспорили Харисонов захтев као неоснован, због тога што су
сматрали да Куперово пословање није вођено са намером да се преваре повериоци, нити су туженици свесно учествовали у таквом пословању компаније. Они
су сматрали да само један поасао не може да значи да се целокупно пословање
компаније водило са намером да се преваре повериоци. Судија Темплмен (енг.
Тетр1етап) је одбио такву одбрану туженика. Он је сматрао да је Купер пословао
са намером да превари повериоце, чим је примио цену унапред, знајући да неће
моћи да испоручи индиго, нити да купцу врати цену. Поред тога, судија је сматрао
да и поверилац компаније може да буде учесник у њеном преварном пословању,
ако је примио од ње новац за који је знао да је прибављен пословањем да се преваре други повериоци.^
Да би се доказала превара у циљу неограничене одговорности њених
учинилаца, није довољно само да се докаже да је компанија наставила да послује
у време када су њени директори већ знали да је она инсолвентна. Нужно је да се
докаже да у томе постоје стварно нечасне радње. Такав став је заузео судија Баклеј (Буцклеи) у правној ствари Компаније Белог и Осмонда (енг. Ке \\Ти1е апа
Озтопб (РагкзОпе) 1дс1) у 1960. г. Он је ту истакао: „Последње је речено да су
директори наставили да узимају кредите у вођењу послова компаније у време
када су знали да је она инсолвентна. По мом просуђивању нема ничег лошег у
чињеници што су директори узели кредит у време кад су знали да компанија није
способна да испуни све своје обавезе у тренутку њихове доспелости. Оно пгго је
очигледно лоше, постоји када директори допусте компанији да узме кредите у
време када послује у таквим околносгима да је јасно да она никад неће да намири
своје повериоце. Међутим, не може да се каже да директори. који искрено верују
да ће се облаци разићи, да ће их опет обасијати зрачак напретка и да ће се магла
кризе распршити, нису овлашћени да узму кредит како би себи помогли да превазиђу тешка времена“.^
Пети случај неограничене одговорности за обавезе компаније у брнтанском
праву постоји када компанија почне да тргује и да се задужује пре него што
добије решење о упису оснивања или о проширењу делатности од регистарског
органа. Тако закључени послови су пуноважни, али ако компанија не испуни
своје обавезе из њих у руку од 21 дан од дана када је била позвана, њени директори су неограничено и солидарно дужни да обештете лице које је због
компаниЈиног неиспуњења претрпело губитак или штету (чл. 117. Закона о
компанијама).
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Најзад, правилима сваке компаније може да се предвиди да су њени директори неограничено одговорни за њене обавезе, иако су акционари само
ограничено одговорни. Овај случај одговорности је врло редак у Британији (чл.
306. и 307. Закона о компанијама). Овај, као ни претходни, случај одговорности
није регулисан напшм Законом о предузећима.
Описане случајеве неограничене одговорности од два до шест брнгански
правници често називају законским начином скидања вела правног лица (тзв.
пробијање правне личносги). Поред тог, посгоји и судски начин подизања корпоративног вела (енг. 1_лШп§ 1ће согрога!е уаП).

Мр Владимир Сш оиљковић
асистент П равног факулт ет а у БеоГраду

Монополи и антимонополски аспекти хоризонталног
груписања предузећа
(Главне одлуке и мере Комисије Европске Уније)
1. Формнрање јо т 1 уепЊге
Случај ГогД/У^У12^
Камисија је изузела, формалном одлуком по члану 85. ст. 3. Римског уговора^, уговор о још1 уепшге између произвођача аутомобила Форд и Уо1кб\уа§еп
који је имао за предмет заједнички развој и производњу возила за више употреба,
у различитим верзијама, са седиштем у Португалу. Уговором је обухваћена
изградња фабрике, са почетком производње у 1995.години, и продаја производа
тог још! мепСиге под знаком и преко посебних продајних мрежа Форд и У\У. У
исто време, одлика понуде возила за више употреба на тржишту Европске Уније
јесте снажно преимућство фирме Кепаић Ебрасе (преко 50% укупног обима
понуде), док су остали прозвођачи из Јапана и САД.
1.
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Комисија Европске Уније: ХХНшЈ геро« оп СошреППоп РоНсу 1992. стр.94.
Подсећамо да чл.85. ст.1. забран.ује уговоре и постојећу праксу која има за свој предмет
или последицу онемогућавање, ограничавање или искривљавање такмичења унутар
тржишта Европске Уније, уз санкцију ништавости таквог уговора па чл. 85: ст.2., али и да
се у чл. 85. ст.З. утврђују основна мерила по којима Комисија Уније може неки од уговора
да прогласи компатибилним правилима о слободној уткамици на тржишту Европске
Уније и тиме изузме од забране

Комисиј а сматра да су испуњени услови за примену чл.85. ст.З. пошто
наведена кооперација има за последицу производњу новог висококвалитетног
производа, који треба да задовољи потребе корисника на тржипггу Европске
Уније и побољша утакмицу између произвођаћа таквих возила. Доносећи свој у
одлуку да одобри настанак таквог још! уепШге Комисија је нарочито имала у
виду: 1) низак ниво тржишта возила за више употреба; 2) чињеницу да ни Форд, а
ни У\У. нису били знаНајнији набављачи наведеног возила у Европи; 3) структуру
произвођача таквог возила, нпр. то да постоји један набављач са јаком водећом
позицијом;4) чињеницу да ће возило да се производи у за ту сврху саграђеној
модернај фабрици.
Исто тако, узимајући у обзир постојање високог степена кооперације у аутомобилској индустрији, наведени још! уепШге предмет је тачно утврђених услова и
обавеза, пре свега са циљем онемогућавања тзв. „8рШ-оуег“ ефекта на кооперацију, који би могао угрозити такмичење међу партнерима у суседним секторима
(нпр. лака возила), обезбеђујући, у конкретном случају, да се Форд и
активно
такмиче тако што одвојено врше дистрибуцију производа.

2.Формирање ЕЕИГ (Еврапске Економске Интересне Групације)
Случај ЕЕИГ „ОРПХЕ“3>
Први случај у коме је Комисија Европске Уније дала свој поглед на антимонополски аспект уговора о формирању ЕЕИГ био је случај формирања ЕЕИГ
„ОКРНЕ“. Ова ЕЕИГ обухватала је заједно седам уговарача сличне величине
(мала и средња предузећа, тзв. ,,$МЕ“), сваки из друге државе чланице Уније, и
специјализовала се за дистрибуцију фармацеутских производа у земљама чланицама Европске Уније.
Комисија је стала на становиште да формирање такве ЕЕИГ има за последицу ограничавање слободне утакмице на тржишту (своју одлуку образложила је уговорним одредбама које предвиђају заједничку набавку, креирање
заједничког заштитног знака, узајаман приоритет за комерцијалне трансакције),
али је, свеједно, дала позитивно мишљење сматрајући да је ова ЕЕИГ обухваћена
изузетком из чл. 85. ст.З. Оно је било засновано на разматрању да су уговорници
мала и средња предузећа, која ће, захваљујући чињеници да су формирала ЕЕИГ,
да буду у бољем положају на Европском тржишту где доминирају велике
компаније. Таква ситуација, наводи се, омогућиће даљу диверзификацију дистрибуције у овом сектору и дати корисницима бољи избор са ценама одржаваним
на разумном нивоу, захваљујући заједничкој набавци кроз централну набавну
организацију.
3.

Комисија ЕвропскеУније: Ргезз К.е1еахе 1Р (90) 991, 6.12.1990.

Случај ЕЕИГ-ТПЕГ (Т ичпш пј* Рго§гаште Еп§теепп§ §гоир)^
Интересантно је да се ради о ЕЕИГ формираној на захтев Комисије Уније.
Предмет ЕЕИГ био је координација проучавања и развоја пројекта и давање
техничких решења са циљем побољшања сигурносног нивоа тзв. „УУЕК“ реактора који су у погону, у целини, у земљама Источне Европе. Чланице
ЕЕИГ-ТПЕГ укључују Е1ес1па(е с1е Ргапсе, Иис1еаг Е1ес1пс р1с и идентичне уговараче из Немачке, Италије, Шпаније и Холандије. Сви чланови ЕЕИГ јесу
предузећа за производњу електричне енергије, одговорна за опште сгудије о
дизајну, изградњи и одржавању нуклеарних енергетских постројења и њихову
сигурност. Иако су активности ЕЕИГ-ТПЕГ биле ограничене на проучавања, то
је, наводи се, могло да утиче на резултате пројекта и остале уговоре одобрене од
стране Комисије. Тако, индиректно, и на структуру набавке наведеног производа
на тржишту Уније. Комисија је, на свој захтев, добила заједнички уговорене
одредбе од чланова ЕЕИГ-ТПЕГ којима се они обавезују да „послују у складу са
принципима транспарентности, неутралности и објективности, и да ће незадовољним трећим лицима бити понуђена могућност улагања жалбе.“ Трајање групације смањено је са шест на три године.

Формирање картела
Грађевинска делатност у Холандијн^*
Двадесет осам грађевинских удружења, која представљају око 4000
грађевинских предузећа са око 150 предузећа из других земаља чланица Европске Уније закључило је уговор којим је створен картел (Аззоаапоп оГ Соорегаппу
Рпсе-ге§и1аћп§ Ог§аш2 апопз т Ље Сотписпоп Мизпу). Циљ удруживања у картел био је координација такмичарског понашања грађевинских фирми у поступку закључивања уговора о грађењу. Утврђена су и правила за избор
„овлашћеног понудиоца“ испред картела. Да би се то постигло, правилима је био
предвиђен систем сасганака чланица картела заинтересованих за добијање одговарајућег посла. На тим састанцима размењиване су и упоређиване информације
о износу потребне накнаде за извршење одређеног посла и доношена одлука о
избору „овлашћеног понудиоца“. Организована је и одбрана од спољних
такмичара, предузећа изван картела, уз плаћање пенала за повреду обавеза и
закљученог уговора о картелу.
Комисија Уније је нашла да одредбе овог уговора о картелу у великој мери
ограничавају слободну утакмицу између учесника, забрањујући могућност слободног формулисања понуде. Инвеститори, наиме, нису у могућности да слободно бирају између понуда различитих понудиоца, већ су суочени са понудом45
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која је резултат размене информација између чланица картела и колективне
одлуке картела. Комисија сматра да се тиме утиче на слобадно такмичење у
оквиру тржишта Европске Уније, те да посгоје услови за примену чл. 85.СТ.1.
Римског уговора који забрањује такве уговоре. Шта више, истиче са како је ово
први случај који је имао за последицу примену чл. 8 5 .ст. 1. у грађевинској делатности.

Уговори у сектору финансијских услуга
Случај А5$игро1б)
Комисија Европске Уније је дала изузетак у складу са чл.85. ст.З. за ЕИГ
Ассурпол за период од седам година.
Асурпол је пул осигурача који техником реосигурања и саосигурања треба
да покрије штете произашле из покривених ризика загађења природне околине
услед рада одређених индустријских и привредних постројења смеиггених у
Француској. Пул сачињава 50 друштава за осигурање и 14 друштава за реосигурање.
Осигурачи, чланови пула, слободни су да заснују односе реосигурања изван
пула, као и да иступе из пула на крају сваке пословне године, обавештавајући
чланове пула уз отказни рок од три месеца. Улазак у пул слободан је сваком
друштву за осигурање и реосигурарије које је овлашћено да послује у Францускај. У исто време, предвиђено је да су осигурачи-чланови пула слободни да
примене различите комерцијалне премије за полисе осугурања које Ассурпол
уговара.
Ова одлука Комисије показује, пре свега, да настанак пула реосигурача
неопходно не укључује заједнички утврђену висину премија за уговоре о осигурању, код којих се покривени ризик вертикално преваљује техником саосигурања. Исто тако и да природа повезивања у пул осигурача није та да члановима
пула буде забрањено да покривају ризик и изван пула.
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Пракса уставних судова
РА Д Н И ОДНОСИ
ДОНОСИЛАЦ АКТА ЈЕ ОВЛАШЋЕН ДА ОПШТИМ АКТОМ УРЕДИ
УСЛОВЕ ПОД КОЈИМА Ћ Е СЕ ВРШИТИ РАСПОРЕЂИВАЊЕ РАДНИКА
ИЗ ЈЕДНОГ У ДРУГО МЕСТО У ОКИРУ ИСТОГ ПРЕДУЗЕЋА
Из образложења:
Дата је иницијатива за покретање поступка за утврђивање неуставности и
незаконитосги чл. 24. и 25. Правилника о радним односима Деоничког друштва
„ВИК“ из Вршца, од 22.06.1993.године.
Подносилац представке сматра да је оспореним одредбама Правилника
предвиђено трајно распоређивање радника из једног места у друго у оквиру
истог Деоничког друштва на начин који је несагласан са Законом о радним односима и Општим колективимим уговором.
У договору доносиоца акта изражено је миптљење да су оспорене одредбе
Правилника у свему сагласне са Уставом и позитивним законским прописима
будући да исте не регулишу услове под којима се може вршити распоређивање
радника.
Усгавни суд је утврдио да је чланом 24. Правилника уређено распоређивање
радника из једног у друго предузеће у саставу Деоничког друштва без његове сагласности, у случајевима неопходне потребе процеса и организације рада и под
условом да радник испуњава захтеве у погледу стучности, односно квалификације за обављање послова у другом предузећу.

Чланом 25. Правилника предвиђена је обавеза матичног предузећа да раднику који се распоређује у друго предузеће надокнади трошкове за одвојен
живот, уколико је друго предузеће удаљено више од педесет километара од
матичног предузећа.
Чланом 18. Закона о радним односима („Сл. гласник РС. бр.45/91 и 18/92),
радник се може у току рада распоредити на свако радно место које одговара
његовој стручној спреми одређене врсте занимања, знању и способностима, ако
то захтевају потребе процеса и организације рада. У смислу члана 20. истог
Закона, радник се може распоредити на рад из једног у друго место у истом
предузећу, без његовог пристанка у складу са колективним уговором.
Полазећи од изложених одредаба Закона о радним односима, Уставни суд је
оценио да је доносилац акта овлашћен да колективним уговором уреди услове
под којима ће се вршити распоређивање радника из једног у друго место у оквиру
истог предузећа.
Како је чланом 121. Закона о радним односима предвиђена алтернативна
надлежност општих аката за уређивање питања и односа за које је овим законом
предвиђено да се уређују колективним уговором, Уставни суд је оценио да је
доносилац акта у кокретном случају поступио сагласно својим законским
овлашћењима.
Према Решењу Уставног суда Србије ИУ-29/94 од 19.05.1994. године

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР РТС ЈЕ БИО ОВЛАШЋЕН ДА ДОНЕСЕ
АКТ КОЈИМ СУ УТВРЂЕНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА УПУЋИВАЊЕ РАДНИКА НА ПЛАЋЕНО ОДСУСТВО, С ОБЗИРОМ ДА У ВРЕМЕ
ДОНОШЕЊА ОСПОРЕНОГ АКТА НИЈЕ ПОСТОЈАЛА ЗАКОНСКА
ОБАВЕЗА. А НИ ЗАБРАНА ДОНОШЕЊА ТАКВОГ АКТА
Из образложења:
Увидом у оспорени акт, Уставни суд је утврдио да су у ставу 1 утврђени критеријуми за упућивање радника на плаћено одсуство и то: раднице које су испуниле услове за пуну сгаросну пензију (35 година стажа осигурања); радницима
којима је у постојећим условима пословања битно смањен обим посла; радници
који имају могућност решавања материјалне ситуације на други начин (приватна
делатност и сл.), а за чије се послове може наћи замена из кадровског потенцијала РТС; радници који добровољно јаве руководиоцу да желе отићи на плаћено
одсусгво, при чему се имају у виду и потребе посла у РТС.
Према члану 25. сгав 2. Закона о Радио-телевизији („Сл. гласник Републике
Србије“, бр. 48/91, 49/91 и 55/93), генерални директор заступа и представља
Радио-телевизију Србије, организује и руководи процесом рада и води
пословање предузећа, обезбеђује законитост рада и пословања, извршава одлуке
управног одбора, руководи одбором директора и врпш друге послове одређене

законом и статутом. Истоветна овлашћења директора садржана су у члану 20.
став 1. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС, бр. 6/90).
Законом о висини зарада, накнада и других примања запослених за време
примене економских санкција Савета безбедности ОУН („Сл. гласник РС“, бр.
46/92.73/92,79/92,82/92,26/93.47/93 и 67/93), у члану 17. став 1. била је предвиђена
могућност да послодавац може, за време примене економских санкција Савета
безбедности, запосленог који је искористио годишњи одмор за 1992. годину,
упутити на плаћено одсуство. Овај закон до измена и допуна од априла 1993.године („Сл. гласник Р С ‘, бр. 26/93), није уређивао питање критеријума на основу
којих ће послодавац упутити запосленог радника на плаћено одсусгво. Према
наведеним изменама члана 17. Закона послодавац је могао запосленог упутити
на плаћено одсуство у складу са критеријумима на које сагласност даје синдикат
у који је учлањена већина запослених код послодавца.
Из наведеног произилази да, у време доношења оспореног акта није постојала законска обавеза; али ни забрана, доношења критеријума за упућивање радника на плаћено одсуство, односно да доносилац оспореног акта није био
ограничен ни у погледу форме, ни у погледу садржине да та питања уреди. По
оцени Суда, такво уређивање није било несагласно са уставним принципом самосталности предузећа и свих других облика организовања из члана 55. Устава
Републике Србије, односно сагласно са овлашћењима генералног директора из
члана 25. Закона о Радио-телевизији. Имајући у виду да је оспорени акт престао
да важи уређивањем истих питања у форми општег акта, који је донет 05.06.1993.
године, односно пре ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о
висини зарада, накнада и других примања за време примене економских санкција
Савета Безбедносги ОУН („Сл. гласник Р С ‘, бр. 67/93), којим се утврђују критеријуми за упућивање радника на плаћено одсуство, Уставни суд није нашао
основа за прихватање иницијативе.
Према Решењу Уставног суда Србије ИУ-130/93 од 10.02.1994 године

ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ПРОГРАМА ОРГАНИЗАЦИОНИХ
ПРОМЕНА ИЗ ЧЛАНА 22. СТАВ 2. ЗАКОНА О РАДНИМ ОДНОСИМА ЈЕ
СПРОВЕДЕН САГЈ1АСНО ЗАКОНУ КАДА ЈЕ У ЊЕГОВОМ
ДОНОШЕЊУ УЧЕСТВОВАЛА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА.
СПОРАЗУМ О ПРЕУЗИМАЊУ РАДНИКА ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ
ДВА ПРЕДУЗЕЋА КОЈИ УРЕЂУЈУ ЈЕДНУ КОНКРЕТНУ ПРАВНУ
СИТУАЦИЈУ ВЕЗАНУ ЗА ПРОМЕНУ РАДНО-ПРАВНОГ СТАТУСА
ОДРЕЂЕНИХ РАДНИКА НЕ ПРЕДСТАВЉА АКТ ИЗ ЧЛАНА 125.
УСГАВА РС ЗА ЧИЈУ БИ ОЦЕНУ БИО НАДЛЕЖАН УСТАВНИ СУД.

Из образложења:
Уставни суд је утврдио да је оспореном Одлуком Управног одбора усвојен
елаборат плана безбедности и запггите ПКБ Индустрије шећера ,Димитрије
Туцовић" и реорганизована служба „Послови ОНО и ДСЗ" на тај начин што су,
поред осталог, укинута двадесет и три радна места у Служби ДСЗ за физичко
обезбеђење.
Радници Службе чија су радна места укинута заснивају радни однос у ПКБ
„Безбедност“ на радним местима која одговарају њиховој стручној спреми,
односно радној способности, а на основу споразума пословодних органа, односно
предузећа без јавног оглашавања, а у складу са чланом 24. Закона о радним односима и чланом 72. Колективног уговора. Исговремено задужује се директор да
закључи потребне споразуме са предузећем ПКБ „Безбедност“ у циљу
спровођења ове Одлуке.
Према члану 22. став 1. Закона о радним односима („Сл. гласник РС, бр. 45/
92) надлежни орган у предузећу може да утврди да је за радом радника престала
потреба у складу са програмом технолошких, економских или организационих
промена у предузећу и критеријума утврђених колективним уговором. Програм
се, сагласно одредби става 2. овог члана Закона, доноси по претходно прибављеном мишљењу организације синдиката и садржи број и структуру радника,
предлог мера, односно активности које ће се предузети .у циљу решавања
положаја и права радника за чијим је радом престала потреба, у складу са
законом.
Оцењујући садржину оспорене Одлуке, Уставни суд је утврдио да иста представља програм организационих промена, јер садржи све елементе из члана 22.
став 2. Закона о радним односима. Осим тога, на основу прибављања документације Уставни суд је утврдио да је у поступку доношења исте учествовала
синдикална организација чиме је, по оцени Уставног суда, испуњен законски
услов да у поступку доношења програма мора учествовати синдикат. Наводи у
иницијативи да доносилац акта није испоштовао законску обавезу из члана 94.
Закона о радним односима јер радницима за чијим је радом престала потреба
нису уручене појединачне одлуке о престанку радног односа нису, по оцени
Усгавног суда, релевантни за другчију оцену законитости оспорене Одлуке,
будући да из одговора доносиоца акта следи да су радници Службе обезбеђења
на зборовима радних јединица упознати са планираном реорганизацијом службе.
Споразумом из тачке 2. изреке извршено је преузимање тачно поименце
одређених радника за чијим је радом престала потреба. Радницима који су
преузети престао је радни однос у ранијем предузећу и исти су засновали радни
однос на неодређено време у другом предузећу на радним местима која одговарају њиховој стручној спреми, односно знању и способностима.
Радницима за чијим је радом пресгала потреба обезбеђују се, према члану
24. Закона о радним односима и право на заснивање радног односа у другом
предузећу на радним местима која одговарају њиховој стручној спреми, односно

радној способносги. У смислу члана 25. став 1. Закона, радници заснивају радни
однос без јавног оглашавања на основу споразума о преузимању који закључују
надлежни органи предузећа. Полазећи од изложеног, Уставни суд је оценио да је
оспорени Споразум донет у свему на начин који је сагласан цитираним одредбама Закона о радним односима. Међутим, како исти одређује једну конкретну
правну ситуацију везану за промену радно-правног статуса тачно поименце
одређених радника за чијим је радом престала потреба, те да се истим уређују
конкретна права и обавезе ових радника, Уставни суд је оценио да оспорени
Споразум не представља акт из члана 125. Устава Републике Србије за чију
оцену је надлежан Уставни суд.
Према Решењу Устаног суда Србије ИУ-321793 од 10.03.1994 године

СКУПШТИНА ДЕОНИЧКОГ ДРУШТВА ЈЕ ОВЛАШЋЕНА ДА
УРЕДИ НАЧИН ИЗБОРА И ОПОЗИВА ЧЛАНОВА ПРЕДСТАВНИКА
ДРУШТВЕНОГ КАПИТАЛА У СКУПШТИНИ ДРУШТВА. У СКЛАДУ СА
ЗАКОНОМ
Из образложења;
Представком је затражено покретање поступка за утврђивање неуставности
и незаконитости Правила о начину и поступку избора и опозива чланова
друштвеног капитала у Скупштини Деоничког друштва „Инеке-Ангропромет”.
Уставни суд је утврдио да су оспореним Правилима уређени: поступак расписивања избора за представнике друпггвеног капитала у Скупштини Друпггва,
начин састављања бирачког списка, предлагање и утврђивање кандидата, поступак утврђивања листе кандидата, начин гласања за избор представника,
утврђивање резултата гласања на бирачким местима и резултата избора за представнике, као и покретање поступка за опозив и гласање о опозиву представника
друиггвеног капитала.
Према члану 58. Устава Републике Србије, запослени управљају у
друштвеном предузећу и учествују у управљању у другим врстама предузећа у
другим организацијама у којима раде, односно у које улажу средства, у складу са
Законом и колективним уговором.
У смислу члана 121. Закона о предузећима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 77/88, 40/89,
46/90 и 61/90), Скупштину предузећа у мешовитој својини сачињавају власници
уложеног капитала, односно њихови представници. Власници имају право гласа
сразмерно висини уложеног капитала, ако статутом, односно правилима није
друкчије уређено. Начин избора, рада и одлучивања у скуппггини уређује се статутом, односно правилима (члан 122.). У смислу члана 123. овог ЗакОна правила
доноси Скупштина Деоничког друпггва.

Разматрајући уставност оспореног Правила из тачке 1. изреке, Уставни суд
је оценио да се оспореним актом не доводе у питање Уставом прокламовани
принципи о праву запослених да управљају у друиггвеном и другом предузећу у
коме раде, односно у које улажу средства на начин како је то регулисано
законом, односно њиховим општим актима.
Уставни суд је одбацио иницијативу у делу у коме је тражена оцена законитости оспорених Правила из разлога што се у конкретном случају ради о материји која је уређена савезшш законом, а за оцену општих аката са савезним
прописима надлежан је Савезни Уставни суд у смислу члана 124. Устава Савезне
Републике Југославије.
Према Решењу Уставног суда Србије ИУ-86/94 од 23.06.1994. године

О Ц Е Н А САГЛ А С Н О С ТИ СТАТУТА Д Е О Н И Ч К О Г ДРУШ ТВА
СА З А К О Н О М О П Р Е Д У ЗЕ Ћ И М А
УСГАВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НИЈЕ НАДЛЕЖАН ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ
ЗАКОНИТОСТИ
СТАТУТА
ПРЕДУЗЕЋА
ПРЕМА
САВЕЗНОМ ЗАКОНУ О ПРЕДУЗЕЋИМА, ЈЕР ТАКВА НАДЛЕЖНОСТ
НЕ ПРОИЗИЛАЗИ ИЗ ЧЛАНА 125. УСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Из образложења:
Уставни суд Републике Србије на седници одржаној 06.07.1994. године размотрио је иницијативу за покретање поступка за оцењивање законитости поступка доношења Статута Деоничког друштва за трговину „Грађапромет“, са п.о.,
Сомбор од 15.04.1993. године.
Уставни суд је утврдио да је иницијативом захтевана оцена сагласности поступка доношења оспореног Статута са савезним Законом о предузећима, што по
оцени Уставног суда, не спада у надлежност Уставног суда Републике Србије,
утврђену у члану 125. Устава Републике Србије. По оцени Суда, за поступање у
овој уставно-правној ствари надлежан је Савезни уставни суд, па је на основу
члана 19. став 1. тачка 1. Закона о Уставном суду правном дејству његових
одлука („Сл. гласник РС“, бр. 32/91) и члана 26. тачка 3. и 4. Пословника о раду
Уставног суда („Сл. гласник РС“, бр.40/91) донео Закључак о одбацивању поднете иницијативе због ненадлежности и уступања ове иницијативе на
надлежност Савезном уставном суду.
Према Решењу Уставног суда Србије ИУ-5/94 од 06.07.1994. године

К О М У Н А Л Н Е УСЛУГЕ
НЕЗАКОНИТО ЈЕ НОРМИРАЊЕ ДА КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
МОЖЕ ЗБО Г НЕБЛАГОВРЕМЕНОГ ПЛАЋАЊА КОМУНАЛНИХ
УСЛУГА ДА УСКРАТИ ПРУЖАЊЕ ТИХ УСЛУГА ЊИХОВОМ КОРИСНУКУ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ.
У СКЛАДУ ЈЕ СА ЗАКОНОМ ДА СЕ КАО НАЧИН ПЛАЋАЊА
КОМУНАЛНХ у с л у г а о д р е д и н е п о с р е д н о и а к о н т а ц и о н о
ПЛАЋАЊЕ ТИХ УСЛУТА
Из образложења:
Предлогом једног предузећа, као овлашћеног предлача. покренут је поступак за оцену законитости одредаба Одлуке о начину и роковима плаћања комуналних услуга на територији Општине Трстенк коју је донела скупштина
Општине Трстеник.
Чланом 6. став 2. одлуке одређено је да комунално предузеће може због
неблаговренменог плаћања комуналних услуга ускратити пружање тих услуга
њиховорн кориснику. Ова одредба пружа могућносг ускраћивања пружања
комуналнх услуга њиховом кориснику на неодређено време, а такође и у случају
неплаћање услуга за само један месец, пгго није у сагласности са чланом 6. став 4.
Закона о комуналним делатностима, према коме се пружање комуналних услуга
може ускратити њиховом кориснику само привремено и само у случају када не
плати искоршићену услугу два месеца узастопно.
Чланом 2. Одлуке предвиђено је да правна лица непосредно плаћају комуналне услуге, а чланом 5. став 2. истог акта прописано је да комунално предузеће
приликом фактурисања цене комуналних услуга фактурише корисику услуга и
одређен износ на име аконтације цене тих услуга. Ове одредбе Одлуке су у несагласности са чланом 18. став 6. Закона о комуналнинм делатносгима („Службени
гласник С Р С \ бр.44/89) којим је одређено да начин и рокове плаћања и
извршавања обавезе плаћања комуналних услуга прописује скупштпна општине,
односно града Београда, односно градске заједнице. На основу те законске
одредбе, Скупштина општине Трстеник је била овлашћена да као начин
плаћања комуналних услуга одреди непосредно и аконтационо плаћање тих
услуга.
Према Одлуци Уставног суда Србије И у број 221/93 - „Службени гласник
РС“, број 2/95

ИЗ ПРАВА ПРЕТПЛАТНИКА НА ПОДНОШЕЊЕ ПИСМЕНОГ
ЗАХТЕВА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ЊЕГОВИХ ТЕЛЕФОНСКИХ УРЕЂАЈА
ПРЕМА МЕСТУ ПРЕСЕЉЕЊА НЕ МОЖЕ СЕ ИЗВОДИТИ ПРАВО ПТТ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ДА ПРОПИШЕ ДА ЋЕ. У СЛУЧАЈУ ДА ПРЕТПЛАТ-

НИК ТАЈ ЗАХТЕВ НЕ ПОДНЕСЕ У РОКУ КОЈИ ПРОПИШЕ ПТГ ОРГАНИЗАЦИЈА, ГГТТ ОРГАНИЗАЦИЈА МОЋИ СМАТРАТИ ДА ЈЕ
ПРЕТПЛАТНИЧКИ ОДНОС ИЗМЕЂУ ЊЕ И РАНИЈЕГ КОРИСНИКА
ТЕЛЕФОНСКОГ УРЕЂАЈА ПРЕСТАО.
Из образложења:
Одредбом члана 75. став 1. тачка 4. Закона о ПТТ услугама прописано је да
претплатнички однос између телефонског претплатника и ПТТ организзације
може престати ако телефонски претплатник у случају пресељења у други стан
или у другу пословну просторију, осгави на коришћење телефонски уређај
новом кориснику стана, односно пословне просторије. Телефонски претплатник
који се пресели у други старн или пословну просторију може, по одредби члана
77 сгав 1. тога закона, писмено захтевати од ПТТ организације на чије се
подручје преселио да се изврши прикључење његовог телефонског уређаја на
ПТТ мрежу.
Сагласно наведеним одредбама Закона о ПТТ услугама, претплатнички
однос може престати, у случају пресељења корисника телефонског уређаја у
други стан или у другу пословну просторију, само уколико телефонски претплатник који се сели остави своје телефонске уређаје на коришћење новом кориснику стана,. односно пословне просторије. Одредба члана 75. став 1. тачка 4.
Закона о ПТТ услугама даје, дакле, могућност ПТТ организацији да, у случају да
телефонски претплатник остави своје телефонске уређаје на коришћење новом
кориснику стана, односно пословне просторије, закључи да је у таквом случају
престао претплатнички однос између ње и ранијег корисника телефонског
уређаја. Наведена законска одредба, по којој претплатнички однос може
престати у наведеном случају, не даје, по схватању Савезног уставног суда, ПТТ
организацији право да својим општим актом прописује обавезе корисника телефонског уређаја каква је обавеза прописана чланом 7 Правилника о критеријумима за заснивање претплатничког односа у ТТ саобраћају који је донело Јавно
предузеће ПТТ саобраћаја „Србија“. То право Јавног предузећа ПТТ саобраћаја
„Србија“ не исходи ни из њеног права да утврђује ред првенства за заснивање
претплатничких односа у ТТ саобраћају.
Последице пресељења телефонског претплатника у други стан, односно
пословну просторију уређене су наведеном одредбом члана 77 став 1. Закона о
ПТТ услугама по којој телефонски претплатник који се пресели у други стан,
односно пословну просторију има право да написмено захтева од ПТТ организације на чије се подручје преселио да се изврши прикључење његовог телефонског уређаја на ПТТ мрежу. Закон о ПТТ услугама не обавезује, дакле,
телефонског претплатника који се сели у други стан, односно пословну просторију, да тај захтев поднесе у року који прописује одредба члана 7. Правилника,
нити прописује престанак претплатничког односа у случају да телефонски претплатник то не учини у неком року. Из права претплатника за подношење пис-

меног захтева за прикључење његових телефонских уређаја према месту
пресељења не може се, по мишљењу Савезног уставног суда, изводити право
ПТТ организадије да пропише да ће, у случају да претплатник тај захтев не
поднесе у року који пропише ПТТ организација, ПТТ организација моћи сматрати да је претплатнички однос између ње и ранијег корисника телефонског
уређаја престао. Савезни уставни суд сматра, стога, да јавно предузеће ПТТ саобраћаја „Србија“ није, по Закону о ПТТ услугама, овлашћено да последице пресељења у друш стан односно пословну просторију уређује на начин на који је то
учињено оспореним одредбама Правилника и да су оспорене одредбе
Правилника, због тога, несагласне са Законом о ПТТ услугама. Несагласност
оспорених одредаба Правилника значи, истовремено, и несагласност тих одредаба са Уставом Савезне Републике Југославије (члан 115. став 2.), по којем
огапти акти морају бити у сагласности са савезним законом.
Према Одлуци Савезног уставног суда Ш У број 85/94 „Службени лист
СРЈ“, број 88/94.

Уређује: Љ иљана М илосављевић
М инистарство за рад Србије

Ставови Министарства за рад
1. Да ли предузеће може раднику који се налази на плаћеном
одсуству због привременог престанка потребе за његовим
радом, да исплати накнаду зараде у већем износу од износа прописаног законом о радним односима?
Законом о радним односима („Сл. гласник РС“, бр. 45/91, 18/92 и 34/94), у
члану 29а прописано је да радник који је упућен на плаћено одсуство у смислу
наведене законске одредбе, има право на нето накнаду зараде у висини 60% од
нето зараде коју би остварио на радном месту да ради, с тим што тако утврђена
накнада зараде не може да буде нижа од гарантоване нето зараде.
Наведеном законском одредбом утврђен је минимум права који се радницима обезбеђује за време плаћеног одсуства. То значи да се колективним уговором може утврдити и већи износ накнаде зараде од Законом прописаног.
(Из Министарства за рад, борачка и социјална
питања, бр. 120-02-210/94-02, од 28.11.1994. године)
2. Да ли радник-инвалид II категорије, који ради са половином
пуног радног времена, има право на пун годишњи одмор и право
на регрес у пуном износу?
Право на годишњи одмор је право из радног односа и остварује се независно
од дужине радног времена радника. То значи да радник - инвалид П категорије,
који на основу решења инвалидске комисије ради са половином пуног радног
времена, има право на пун годишњи одмор за календарску годину у којој има год-

ину дана рада, као и радник који ради пуно радно време. С обзиром да је регрес
акдесорно право, везано за коршпћење годишњег одмора, то радник - инвалид П
категорије остварује и право на регрес у пуном износу, који му исплаћује
предузеће, односно установа, као и другим радницима.
(Из Министарства за рад, борачка и социјална
питања. бр. 123-02-22/94-02. од 05.01.1995. године)
3. Да ли се за доношење одлуке о престанку радног односа без
сгласности радника, због испуњења услова за остваривање права
на пензију, рачуна стаж навршен у иностранству?
Законом о основним правима из радног односа („Сл. лист СФРЈ“, бр. 60/89 и
42/90), у члану 75. став 4., прописано је да раднику који наврши 40 година стажа
осигурања или 65 година живота престаје радни однос ако пословодни орган,
односно послодавац, у складу са условима утврђеним законом, општим актом и
колективним уговором, не одлучи да радник може да остане у радном односу.
Стаж остварен у иностранству признаје се приликом оцене услова за стицање права на пензију, односно стаж навршен у Југославији и стаж навршен у
иностранству се сабирају. Међутим, висина пензије одређује се само према стажу
навршеном у Југославији, а не и према стажу навршеном у иностранству. Стаж
навршен у иностранству узима се у обзир тек приликом испуњења услова по конвенцији (уколико је има) односне државе цце је навршен и Југославије.
Уколико конвенције нема са државом у којој је стаж навршен, тај стаж се
уопште не узима у обзир.
Према томе, у стаж осигурања који предсгавља основ за престанак радног
односа без сагласносги радника не рачуна се стаж остварен у иностранству. То
значи да се за доношење одлуке о престанку радног односа по овом основу раднику рачуна само стаж осигурања који је остварен у земљи, а стаж навршен у
иностранству се не рачуна за доношење наведене одлуке. па не може да буде ни
основ за пресганак радног односа.
(Из Министарства за рад. борачка и социјална
питања, бр. 11-00-91/94-02. од 28.12.1994. године)
4. Да ли за време одсуствовања са посла у дане верских празника
радник има право на накнаду зараде и у којој висини?
У члану 47. Закона о радним односима („Сл. гласник Р С ‘, бр. 45/91.18/92 и 14/
94), прописано је, поред осталог, да раднику припада право на накнаду зараде у
висини утврђеној колективним уговором, за дане празника у којима не ради.
Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Сл. гласник С РС ‘, бр. 23/77 и 13/90 и „Сл. гласник РС“, бр. 78/91), у члану 2а, прописано је
да запослени имају право да у току године одсуствују са посла у дане верских

празнвка утврђених у овом члану. Према члану 25. став 3. алинеја 2. Општег
колективног уговора („Сл. гласннк РС“. бр. 18/90.10/92,34/94 и 65/94), послодавац
је дужан да раднику обезбеди накнаду зараде у висини од 100% од зараде коју би
остварио на радном месту на које је распоређен у месецу за који се врши обрачун
и исплата накнаде, када радник, у складу са законом, одсусгвује са посла у дане
верских празника.
Полазећи од наведених прописа. раднику припада право на накнаду зараде у
висини утврђеној Општим колективним уговором, за време одсуствовања са
рада у дане верских празника утврђених Законом о државним и другим
празницима у Републици Србији.
(Из Министарства за рад, борачка и социјална
гапгања. бр. 131-06-70/94-0, од 02.12.1994. године)
5. Да ли се бенефицирани стаж рачуна код утврђивања дужине
годишњег одмора?
Пема члану 7. став 1. алинеја 1. Општег колективног уговора („Сл. гласник
РС“, бр. 18/90, 10/92, 34/94 и 65/94), радник има право на увећање годишњег
одмора по један радни дан за сваке навршене три године радног стажа.
Под радним стажом у смислу наведене одредбе Општег колективног уговора подразумева се сгаж који се по прописима о пензијском и инвалидском осигурању признаје у стаж осигурања. С обзиром да стаж који се рачуна са увећаним
трајањем (бенефицирани стаж), по овим прописима, спада у стаж осигурања, то
се и овај стаж рачуна приликом утврђнвање дужине годишњег одмора.
(Из Министарства за рад, борачка и социјална
питања, бр. 131-04-68/94-2. од 28.11.1994. године)
6. Радник је по истеку неплаћеног одсуства поднео захтев за споразумни престанак радног односа. Да ли се у радну књижицу
уписује и време коришћења неплаћеног одсуства?
Према одредбама члана 44. Закона о радним односима („Службени гласник
Р С ‘, бр. 45/91,18/92 и 34/94) право на неплаћено одсуство радник може да оствари
за време и у случајевима утврђеним колективним уговором. За време одсуствовања са рада, по основу неплаћеног одсуства, раднику мирују права и обавезе,
ако законом, односно колективним уговором није друкчије одређено. Радник
који се налази на неплаћеном одсуству има право на здравствено осигурање за
које допринос плаћа предузеће.
Законом о пензијском и инвалидском осигурању (члан 136. тачка 1.), прописано је да се у стаж осигурања рачуна и време које је радник провео на
неплаћеном одсуству у трајању до 30 дана у једној календарској години.

Полазећи од наведених прописа, радник који, у складу са колективним уговором користи неплаћено одсуство. има право на здравствено осигурање за све
време тог одсуства. за које допринос плаћа предузеће, док му се у пензијски стаж
признаје и допринос уплаћује само за првих 30 дана одсуства. Остала права из
радног односа раднику мирују.
Раднику који је поднео захтев за споразумни престанак радног односа по
истеку неплаћеног одсуства, време коршићења неплаћеног одсусгва се не
уписује у радну књижиду, већ се радна књижица фактички закључује са даном
када му је по прописима о пензијском и инвлаидском осигурању престало
својство осигураника, односно исгеком 30-ог дана неплаћеног одсусгва.
(Из Министарства за рад, борачка и социјална
питања, бр. 132-03-4/95-02, од 11.01.1995. године)
7. Да ли радница која, по основу неопходне мајчине неге детета,
ради са скраћеним радним временом има паво на накнаду зараде?
На основу члана 54. Закона о радним односима („Службени гласник РС“, бр.
45/91,18/92 и 34/94), радница има право, по истеку породиљског одсуства, да ради
са половином пуног радног времена и до три године живота детета, ако је 2.
детету, по мишљењу надлежног органа за оцену здравствене способности, у
смислу прописа о здравственом осигурању, неопходна нега с обзиром на стање
његовог здравља.
За време рада са скраћеним радним временом, по основу неопходне мајчине
неге детета до три године живота, одлуку о праву на рад са половином пуног радног времена доноси пословодни орган на основу налаза надлежне лекарске
комисије, радница има право на зараду. у складу са колективним уговором.
Скраћено радно време, по овом основу, сматра се пуним радним временом.
Према томе, радница која ради са половином пуног радног времена, у смислу
члана 54. Закона о радним односима, има право на зараду, у складу са колективним уговором, сразмерно времену проведеном на раду (за половину пуног
радног времена). С обзиром да прописима о здравственом осигурању у овом
случају није предвиђено остваривање права на накнаду зараде. именованој радници се не може извршити исплата накнаде зараде.
(Из Министарства за рад, борачка и социјална
питања. бр. 130-01-54/94-02, од 27.12.1994. године)
8. Радник је у току календарске године био упућен на плаћено
одсуство. Да ли је предузеће дужно да раднику омогући
коришћење годишњег одмора?
Према одредби члана 39. став 1. Закона о радним односим а(„Сл. гласник
Р С \ бр. 45/91 и 10/92), радник има право, у складу са критеријумима утврђеним

колективним уговором, на годишњи одмор у трајању од најмање 18, а највише 30
радних дана за годину дана рада. Под временом проведених на раду, у смислу
наведених одредби закона, сматра се и време за које је радник био на плаћеном
одсуству, осим ако законом није друкчије одређено. С обзиром да законом није
друкчије одређено, то радник, који је упућен на плаћено одсуство у складу са
важећим прописима, има право на годишњи одмор у календарској години у којој
је био упућен на плаћено одсуство.
То значи да је предузеће дужно да, у складу са распоредом коришћења
годишњег одмора, раднику који је упућен на плаћено одсуство обезбеди
коришћење годишњег одмора за текућу календарску годину.
Такође непомињемо, да је одредбама члана 42. Закона утврђено да се радник
не може одрећи права на годишњи одмор, нити му се то право може ускратити. У
случају када предузеће не омогући коришћење годишњег одмора радник може
захтевати накнаду штете за неискоришћени годишњи одмор.
(Из Министарства за рад, борачка и социјална
питања. бр. 131-04-29/94-02, од 25.05.1994. године)
9. За време плаћеног одсуства због привременог престанка
потребе за радом радника радник се разболео. Да ли има право
на накнаду зараде за време привремене спречености за рад?
Према члану 29а. ст. 1. и 2. Закона о радним односима („Сл. гласник Р С \ бр.
45/91,18/92 и 34/94), надлежни орган у предузећу може радника за чијим је радом
привремено престала потреба у складу са критеријумима утврђеним колективним уговором, да упути на плаћено одсуство. За време плаћеног одсуства радник има право на нето накнаду зараде у висини 60% од нето зараде коју би
остварио на радном месту као да ради, с тим што тако утврђена накнада зараде
не може да буде нижа од гарантоване зараде.
Прописи о привременој спречености за рад због болести, накнада зараде по
том основу примењује се само у случају када је радник због болести спречен да
извршава своје радне обавезе. Радник који се налази на плаћеном одсуству у
смислу наведене одредбе Закона, већ одсуствује са рада и прима накнаду зараде
по том основу. Како радник није у обавези да ради, то нема места примени прописа о привременој спречености за рад услед болести и накнаду зараде за време те
спречености. Радник ће осгварити право на накнаду зараде у смислу прописа о
здравственог осигурању, тек по истеку плаћеног одсуства, ако је због болести
спречен да се јави на рад.
(Из Министарства за рад, борачка и социјална
питања, бр. 132-02-178/94-02, од 28.09.1994. године)
10. Да ли раднику - инвалиду за чијим је радом престала потреба
може да престане радни однос?

Законом о радним односима („Сл. гласник РС", бр. 45/91, 18/92, и 34/94),
одредбама члана 24. утврђена су права које је предузеће дужно да обезбеди раднику за чијимје радом престала потреба, и то: заснивање радног односа у другом
предузећу; стручно оспособљавање, доквалификација или преквалификација;
докуп пензијског стажа и једнократна новчана накнада (отпремнина).
Раднику коме није могло да се обезбеди ни једно од напред наведених права,
прсгаје радни однос на основу правоснажног решења организације за
запошљавање о утврђивању права на новчану накнаду, пензијско, инвалидско и
здравствено осигурање у трајању од две године, ако се у међувремену не запосли
или оствари право на пензију (члан 29. сг. 1. и 2. Закона о радним односима).
Наведеним одредбама Закона (члан 29. став 5.) утврђено је да раднику инвалиду за чијим је радом престата потреба не може да престане радни однос
док не осгвари право на пензију или једно од права утврђена у члану 24. Закона
уз његову сагласност.
Према томе. Вама као инвалиду друге категорије по утврђивању престанка
потребе за радом, не може да престане радни однос у смислу члана 29. Закона о
радним односима, док не остварите право на пензију или једно од права
утврђених овим законом уз Вашу сагласност.
(Из Минисгарства за рад, борачка и социјална
питања, бр. 112-01-91/94-02. од 20.09.1994. године)
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САВЕЗНИХ ЗАКОНА ДОНЕТИХ ОД ОКТОБРА 1994.
ДО ФЕБРУАРА 1995. ГОДИНЕ
1. Уставни закон о измени Уставног закона за спровођење Устава Савезне
Републике Југославије („Службени лист СРЈ“, бр. 79/84)
Овим изменама Уставног закона рокови за усаглашавање саезних закона са
Уставом СРЈ продужени су до 30. јуна, односно 31. децембра 1995. године.
Изменом ових рокова осгављена је могућност да се у 1995. години примењују
савезни закони донесени на основу Устава СРЈ из 1974. године.
Према измењеном Уставном закону, до 30. јуна 1995. године треба усагласити најзначајније законе из области привредног система (Закон о предузећима,
Закон о основним својинско-правним односима, Закон о друштвеном капиталу,
Закон о девизном пословању, Закон о кредитним односима са инострнством и
донети нови Закон о основама пореског сисгема). Обзиром да ови закони чине
тзв. системске законе без њиховог доношења тешко се могу усклађивати са
Усгавом СРЈ преостали закони из области привредног система за чије је
усклађивање предвиђен рок до краја 1995. године.
2. Закон о страним улагањима („Службени лист СРЈ“, бр. 79/94)
Према Закону сграна лица могу, под условом узајамности, улагати средства
у предузеће и друге облике организовања за обављање делатности или услуга и
оснивати предузеће у складу са овим законом и другим савезним законима.

Страним лидима се сматрају правна лица са седиштем у иностранству и физичка
лица са гтребивалиштем, односно боравиштем у иностранству.
Улог страног лица може бити у девизама, стварима, услугама, имовинским
правима, хартијама од вредности и динарима који се, по прописима, могу трансферисати у иносгранство. Висина страног улога одређује се уговором о улагању
или уговором, односно одлуком о оснивању или другим актом у складу са
савезним законом.
У погледу облика улагања, предвиђају се оснивање предузећа или улагање
средстава у предузеће. Поред тога, Закон предвиђа и могућност да страно лице
оснује део свог предузећа (филијалу), који има својство правног лица и који
послује по југословенским прописима. Начин оснивања и рада филијале страног
правног лица прописаће Савезна влада, на основу овлашћења из Закона.
Страно лице може оснивати предузеће и улагати у предузеће под условима
под којима то могу чинити домаћа лица, ако овим законом није друкчије уређено.
Страна лица не могу сама или са другим страним лицима оснивати предузеће
у законом утврђеним областима (производње и промета предмета наоружања и
војне опреме, енергетике, железничког саобраћаја, ПТТ услуга, шумарства и јавног информисања, у комуналној делатности - водовод и грејање) нити на
подручјима која су одређена за забрањене зоне. У овим областима, односно
делатностима страно лице може оснивати предузеће са домаћим лицем или улагати средсгва у предузеће, у ком случају не може стећи право већинског учешћа у
управљању предузећем.
У погледу концесија за коришћење одређеног природног богатства или
добра у општој употреби или за обављање делатности од јавног интереса Закон
предвиђа могућносг добијања дозволе, с тим што ће услови за стицање концесије
и трајање уговора о концесији бити уређени законима република.
Закон предвиђа одређене подстицајне мере за страна улаања које се односе
на увоз опреме и друге робе по основу улога страног лица као и у погледу
плаћања са иносгранством и трансфера сграног лица по основу повраћаја улога
и по основу добити.
Улагање страних лица врши се на основу уговора који мора бити сачињен у
писменој форми.
Страно лице дужно је да прибави одобрење савезног министарства
надлежног за економске односе са иностранством за улагаЊе тог лица којим
стиче право већинског управљања предузећем, и улагање у наведеним областима
односно делатносгима у којима страно лице може улагати само са домаћим
лицем. У осталим случајевима улагања страно лице само пријављује своје улагање савезном министарству надлежном за економске односе са иностранством
које цени постојање узајамности и усклађеност уговора о улагању са овим и
другим савезним законима и о томе доноси решење. Ако то Министарство
утврди да уговор није у скпаду са законом донеће решење којим се одбија регистрација тог уговора.

3. Закон о изменама и допунама Закона о девизном пословању („Службени
лист С РЈ“, бр. 79/94)
Овим изменама и допунама Закона проширена је одговорносг за
непоштовање одредаба овог закона и предвиђена нова решења у вези са
коришћењем девиза за плаћања у иностранству.
Допунама казнених одредаба Закона о кривичној одговорности предвиђена
је казна затвора до три године за одговорна лица у предузећу и другом правном
лииу и за предузетнике који не примењују јединствен курс динара и који не држе
девизе на девизном рачуну код овлашћене банке. За исте радње прописана је
одговорносг за привредне преступе за предузећа, друга правна лица, овлашћене
банке и страна лица која имају представништва у Југославији. ГТоред новчане
казне за ове привредне преступе може се изрећи и заштитна мера забране
обављања делатности чијим обављањем је учињен привредни преступ, у трајању
од једне до десет година.
Законом је предвиђена могућност да предузећа, друга правна лица и
предузетници могу држати девизе на рачунима код страних правних лица, с тим
што су дужни да о промету и стању на тим рачунима достављају извештаје Народној банци Југославије. Начин и рокове достављања тих извештаја прописала је
Народна банка Југославије.
Брисањем одредаба чл. 186д, 186ћ, 186е и 186а, којима је уређено девизно
пословање за време трајања санкција изостављена је досадашња обавеза издвајања и продаје девиза за предузећа, друга правна лица и предузетнике у износима
утврђеним тим одредбама закона.
Предвиђена је могућност да банке овлашћене за послове са иностранством
могу закључивати банкарске аранжмане и, у складу с тим аранжманима, вршити
слободно плаћање преко посебних рачуна, с тим да се потраживања на тим
рачунима не могу трансферисати у иностранство.
Законом се предвиђа да предузећа, друга правна лица и предузетници у економским односима са инострансгвом могу преко банке овлашћене за послове са
иностранством вршити плаћања у ефективном страном новцу за намене које
утврди Савезна влада. Те намене Савезна влада је утврдила Одлуком о наменама
по којима се врши плаћање према иностранству („Службени лист СРЈ“, бр. 88/
94). Плаћање увоза за друге намене може се вршити само под условом да банка
овлашћена за послове са иностранством уредно извршава све налоге за намене
које су утврђене наведеном одлуком Савезне владе.
За плаћање у ефективном страном новцу према иностранству није потребно
прибављати одобрење Народне банке Југославије. Уместо тога Банка издаје
одговарајући документ да је комитенту продала девизе или да се плаћање врши
на терет средстава са његовог девизног рачуна.
Изменама члана 186м. рок за увоз робе за који се плаћање у ицосгрансгву
може вршити у ефективном страном новцу скраћен је на 90 дана од дана добијања документа Народне банке Југославије на основу кога се ефективни страни

новац може изнети за плаћање у инострансгву. Ако се у том року не изврши
увоз. предузеће, друго правно лице, односно предузетник дужни су да у року од
два дана продају ефективни сграни новац банци која им је продала девизе за та
плаћања, а ако је плаћање требало извршити на терет свог девизног рачуна ефективни сграни новац треба вратити банци код које се тај рачун води. Ако је
ефективни етрани новац за наведене намене био обезбеђен куповином од Народне банке Југославнје - овлашћена банка за послове са инострансгвом дужна је
да Народној банци Југославије прода тако откупљен ефективни страни новац.
Банке овлашћене за послове са иностранством могу, такође, износити ефективни страни новац у иностранство ради полагања на рачуне у иностранству на
основу сагласности Народне банке Југославије, али само ради плаћања
утврђеног у члану 186в. Закона.
Изменама члана 186р. предвиђена је могућност да сва правна лица и
предузетници могу на свом девизном рачуну код овлашћене банке држати девизе
осгварене по основу извоза робе и услуга, као и по другим основима које утврди
Савезна влада. Ове девизе се могу користити за плаћања у иностранству само за
сопствене потребе.
Девизе прибављене по основу поклона и хуманитарне помоћи могу држати
на сопственом рачуну код овлашћене банке верске заједнице, фондови и фондације, легати, задужбине и удружења грађана и користити их за намене за које
су прибављене.
4. Закон о мерним јединицама и мерилима („Службени лнст СРЈ“, бр. 80/84)
Законом се обезбеђује јединство мерног система на територији Савезне
Републике Југославије. Мерни систем усаглашен је са најновијим међународним
документима у овој области. У том смислу Законом је предвиђена: обавеза
примене Међународног сисгема јединица (СИ), као и јединица ван тог система
чија је примена предвиђена међународним споразумима; упоређивање југословенских примарних еталона са међународним еталонима; признавање исправа из
области метрологије које издају друге државе, сагласно међународним уговорима.
Предузећа и друга правна и физичка лица. као и државни органи и органи
јединица локалне самоуправе дужни су да у свом раду користе мреже јединице,
еталоне и мерила прописане овим законом. За мерење се могу користити
исправна мерила (мерила која испуњавају прописане метролошке услове и која
су на прописан начин жигосана, односно снабдевена уверењем о исправности
мерила). Мерне Јединице морају се употребљавати под називима и ознакама који
су одређени законом.
Послове извршавања Закона вриш Савезни завод за мере и драгоцене метале и његове подручне јединице (остваривање, чување и одржавање југословенских примарних еталона и њихово упоређивање са међународним еталонима;
испитивање типа мерила и издавање решења о одабирању типа мерила, преглед

мерила која се употребљавају за обрачун. поверавање одређених послова
овлашћених метролошким лабораторијама).
Законом је предвиђена могућност да се предузећима и другим правним
лицима може поверити преглед одређених врста радних еталона, мерила или
узорока референтних материјала. Тапредузећа морају испуњавати услове које у
погледу стручне спреме радника, опреме и радних просторија пропише директор
Савезног завода за мере и драгоцене метале.
Прописи за извршавање овог закона донеће се у року од једне године од ступања Закона на снагу, односно до половине новембра 1995. године. До тада,
примењиваће се прописи донесени на основу Закона из 1984. године.
5. Закон о контроли предмета од драгоцених метала („Службени лист СРЈ“,
бр. 80/94).
Законом је прописано да се предмети од драгоцених метала могу стављати у
промет само ако по свом саставу и финоћи одговарају прописаним условима. Са
предметима који се стављају у промет изједначени су предмети припремљени
ради стављања у промет и предмети који се држе или излажу као узорци.
Предметима од драгоцених метала сматрају се накит, украси и други предмети израђени од злата, сребра или платине, односно од легура тих метала.
Произвођачи предмета од драгоцених метала дужни су да предмете које
производе означе својом ознаком (знаком произвођача) и ознаком финоће.
Закон произвођача одређује се решењем Савезног завода за мере и драгоцене
метале и мора бити регистрован код тог завода. Матрице знака произвођача и
отисак жига тог знака чувају се у Заводу, односно његовој подручној организационој јединици.
Пре стављања у промет предмети од драгоцених метала подлежу обавезном
испитивању (утврђивању састава и финоће) и жигосању (потврђивању
исправности испитиваних предмета у погледу састава и финоће која се означава
хиљадитим деловима злата, сребра, односно платине у њиховој маси).
Законом је предвиђено који предмети не подлежу обавезном испитивању и
жигосању (ковани новац који служи као законско средство плаћања; апарати и
инструменти који служе за истраживачке сврхе; предмети од драгоцених метала
превучени емајлом, драгим каменом и сл; предмети од драгоцених метала старије
производње који имају научну, историјску или културну вредност; окови на
драгом камену, бисеру или другом предмету код којих је маса драгоценог метала
незнатна, перца за налив-пера).
Обавезном испитивању и жигосању не подлежу ни предмети од драгоцених
метала намењени извозу, осим ако то страни увозник захтева.
У промету, предмети од драгоцених метала домаће производње морају бити
обележени знаком произвођача и ознаком финоће и бити жигосани, осим предмета чија је маса мања од једног грама. Предмети од драгоцених метала стране
поизводње морају имати ознаку финоће и морају бити жигосани. Те предмете

забрањено је обележавати знаком произвођача који је регистрован у Југославији.
У продавницама, предмети од драгоцених метала морају се држати одвојено
од других предмета и морају бити посебно натписом означени као предмети од
драгоцених метала. Такође, у продавницама се морају, на видном месту, држати
слике државних жигова, као и лупе и друга средства за контролу помоћу којих се
ознаке и жигови на предметима од драгоцених метала могу јасно видети и разликовати и морају се ставити на располагање заинтересованим лицима.
Произвођачи предмета од драгоцених метала дужни су да у својим продавницама
на видном месту држе решење о знаку произвођача.
Предмети од драгоцених метала који су испитани и жигосани до ступања на
снагу овог закона не подлежу поновном испитивању и жигосању. Решења о
знаку произвођача издата до 12. новембра 1994. године остаће на снази још три
године. У том року произвођачи који желе да наставе да се баве том делатношћу
треба до истека тог рока да поднесу захтев за доношење решења о знаку
произвођача.
Директор Савезног завода за мере и драгоцене метале донео је прописе за
извршавање овог закона, који су објављени у „Службеном листу СРЈ“, бр. 8/95.
6. Закон о поступку за упис у судски регистар („Службени лист СРЈ“, бр. 80/94)
Законом су уређена правила ванпарничног поступка на основу којих
надлежни суд поступа и одлучује о упису у судски регистар.
Иако уређује поступак за упис у судски регистар. закон опредељује и који се
субјекти уписују у судски регисгар: то су правна лица и други субјектн чији је упис
одређен законом. Закон ближе не опредељује који су то други субјекти чији упис
може бити одређен законом (савезним или републичким). Из прелазних и
завршних одредаба произилази да је реч о предузетницима јер је у чл. 67. став 3.
предвиђено да ће упис предузетника у одређени регистар вршити од 1. јануара
1977.године.
Свакако да би решење у Закону било прецизније у погледу круга субјеката
на које се закон односи да је доношење овог закона уследило после доношења
Закона о предузећима.
Доношењем овог закона сам посгупак за упис у судски регистар није битније
мењан у односу на до сада важећи закон. Закон садржи нека нова решења која од
субјеката упис захтевају савеснији однос према упису у судски регистар. У том
смислу регистарски суд нема више обавезу да у случају подношења нејасне и непотпуне пријаве поучи предлагача уписа и да му помогне да пријаву исправи и
допуни. Такође, Законом је сада изричито предвиђено да ће суд одбацити пријаву
за упис у судски регистар која није поднесена у прописаном року од 15 дана од
дана кад су се стекли услови за упис.
Прописе за извршавање овог закона треба донети у првој половини фебруара 1995. године.

7. Закон о сисгему статистичких истраживања („Службени лист СРЈ“, бр. 80/94)
Законом је уређен систем сгатистичких истраживања који чине јединствене
методологије, јединствени статистички стандарди и приступању, обраду и објављивању статистичких истраживања и јединствени програми статисгичких
истраживања.
Статистичким истраживањима обезбеђују се подаци и информације о стању
у појединим областима друштвеног живота, стању и кретању становништа и
економским, социјалним и другим појавама. Статистичка истраживања обухватају нарочито појаве из области рада, здравства и социјалне заштите;
здравственог, пензијског и инвалидског осигурања; просвете, науке и културе;
правосуђа и рада државних органа; метеорологије, хидрологије и заштите животне средине; пољопривреда и шумарства; рударства, енергетике и индустрије;
грађевинарства; саобраћаја; трговине и др.
Статистичка истраживања врше се на основу петогодишњег програма тих
истраживања који утврђује Савезна скупштина.
Јединствена методологија статистичких истраживања и статистичке стандарде утврђују савезна организација надлежна за послове статистике и други
органи и организације за статистичка истраживања из њиховог делокруга (Народна банка Југославије, савезна организација надлежна за платни промет и
одређени други савезни органи и организациј е).
Органи који спроводе статисгичка истраживања дужни су да резултате тих
истраживања објаве у роковима утврђеним програмом истраживања и одговорни су за тачност тих података.
Статистички органи дужни су да обезбеде заштиту података које добију
статистичким истраживањима, а који представљају државну, војну, службену или
пословну тајну. Индивидуални подаци о личним, породичним, здравственим и
имовинским приликама физичких лица могу се користити искључиво у
статистичке сврхе и не могу се објављивати ни саопштавати. Појединачни
подаци о правним лицима могу се објављивати и саопштавати само ако је правно
лице дало сагласност за њихово објављивање или саопштавање.
8. Закон о слободним зонама („Службени лист СРЈ“, бр. 81/94)
Законом су уређени услови за оснивање и рад слободних зона, делатности
које се могу обављати у зонама, услови за обављање делатности у зонама и
престанак рада зона.
Слободна зона, према Закону, представља део југословенске територије који
је посебно ограђен и означен у коме се обављају делатности утврђене Законом.
Зона се може основати на подручју места које има поморску луку или ваздухопловно или речно пристаниште отворено за међународни саобраћај и на магистралним путевима укљученим у мрежу европских путева. Зона се може састојати
из више просторно одвојених делова-подзона које морају бити посебно ограђене
и означене.

Слободну зону могу основати домаћа и страна правна и физичка лица. Зона
се оснива ако је то економски оправдано. ако се из зоне извозе робе и услуге у
иностранство и ако су обезбеђени просторни, грађевинсКи, енергетски и
технички услови, услови у погледу заштите животне средине и други услови за
несметан рад зоне утврђени законом. Економску оправданост оснивања зоне
оцењује Савезно министарство финансија. Слободна зона се оснива по прибављеној сагласности Савезне владе. Захтев за давање сагласности за оснивање
зоне подноси предузеће за управљање зоном. Зона треба да отпочне са радом у
року од две године од добијања сагласности. У противном, сагласносг Савезне
владе престаје да важи.
Слободном зоном управља предузеће за управљање зоном. То предузеће
могу основати оснивачи зоне и друга домаћа и страна правна и физичка лица.
Оснивачки улог страног лица не може бити већи од 49%. Предузеће за
управљање зоном утврђује начин на који е подручје зоне користи за обављање
делатносги у зони и уређује унутрашњи ред у зони. Међусобна права и обавезе
предузећа за управљање зоном и корисника зоне регулишу се уговором.
У слободним зонама могу се обављати све делатносги, осим оних којима се
угрожавају животна средина, здравље људи, материјална добра и безбедност
земље.
Услови за обављање делатности у зонама су либерализовани. Спољнотрговинско пословање, односно извоз и увоз робе и услуга су слободни. На увоз
робе у слободну зону корисници не плаћају царину и друге дажбине и таксе, осим
дажбина за царинско евидентирање по стопи од 0.5%. Корисник зоне дужан је да
омогући спровођење мере царинског надзора и да води прогшсану евиденцију о
роби која се увози у зону, односно извози из зоне. Законом је регулисан и привремени увоз. односно извоз из зоне.
Обзиром да се слободне зоне оснивају ради унапређења извоза робе и услуга,
Законом је прописано да предузећа за управљање зоном доставља савезном министарству надлежном за послове финансија извепггај о ефектима пословања у
зони -до краја марта текуће године. за претходну годину. Ако се у току рада зоне
утврди да се у три узастопне године не остварује годишњи извоз у иностранство у
износу од 50% од укупне вредности произведене робе и извршених услуга у зони.
Савезна влада може донети акт о престанку сагласности за оснивање зоне. У том
случају корисник зоне задржава право својине на стварима. правима у новцу које
је увезао, односно унео и има право да настави са радом у складу са прописима
који важе за пословање ван зоне. Решења Закона која се односе на престанак
рада зоне због неоствареног извоза не примењује се за време санкција
предузетих према Југославији.
9. Закон о савезним административннм таксама („Службени лист СРЈ“, бр. 81/94)
Законом је предвиђено да се савезна административна такса плаћа за списе и
радње у управним стварима код савезних органа. као и за предмете и радње код

тих органа предвиђене у Тарифи савезних административних такса која је саставни део закона. До доношења овог закона питања савезних административних
такса била су уређена Законом о савезним административним таксама и
Законом о Тарифи савезних административних такса.
Савезну административну таксу плаћа лице по чијем се захтеву покреће поступак, односно извршавају радње предвиђене Тарифом. Ако за исти спис, предмет или радњу постоје више таксених обвезника њихова обавеза је солидарна.
Такса се плаћа истовремено са настанком таксене обавезе (подношењем
захтева за издавање решења или дозволе или подношењем захтева за
извршавањем неке управне радње или предајом поднеска). Поднесци и списи не
примају се непосредно од странке ако такса није плаћена. За писма послата
поштом без доказа о плаћеној такси, савезни орган коме је писмено упућено
позваће странку да у року од десет дана уплати таксу и опомену за таксу.
Такса се плаћа непосредно код савезног органа или преко организације за
обављање платног промета.
Законом је предвиђено да се на одређене списе и радње не плаћа такса (поднесци у поступцима који се воде по службеној дужности, за повраћај неправилно
наплаћених дажбина и за исправку грешака у решењима, другим исправама и
евиденцијама; за молбе за помиловање и решења по тим молбама; за поднеске
којим се тражи интервенција савезног државног тужиоца). Такође, Законом су
ослобођени плаћања таксе: државни органи, органи локалне самоуправе, буџетски фондови и организације обавезног социјалног осигурања; установе у
области образовања и васпитања, науке, културе, здравства и социјалне заштите;
организације Црвеног крста; страна дипломатска и конзуларна представништва
и сграна физичка и правна лица, под условом узајамности.
За списе и радње код дипломатских и конзуларних представништава Савезне
Републике Југославије такса се плаћа у динарима. кад се тим представништвима
обраћају из Југославије обвезници са седиштем, пребивалиштем, односно
боравшптем у Југославији. У осталим случајевима такса се плаћа у валути земље
домаћина.
Законом је предвиђено да има право на повраћај таксе лице које је платило
таксу, а није било дужно да је плати или је таксу платило за радњу коју орган из
било којих разлога није извршио или за жалбу коју орган уважи. захтев се подноси органу коме је такса плаћена, а решење о повраћају таксе доноси савезно
министарство надлежно за послове финансија.
Савезна влада донела је, на основу овлашћења из овог закона, Упутсгво о
начину вођења евиденције о наплаћеним савезним административним таксама
(„Службени лист СРЈ“, бр. 84/94).
10. Закон о царинској тарифи („Службени лист СРЈ“, бр. 82/94)
Законом је прописано да се за робу која се увози у царинско подручје Југославије плаћа царина утврђена царинском тарифом која је саставни део тог

закона. Царинске стопе утврђене Тарифом примењују се на робу пореклом из
земаља које су са Југославијом закључиле уговор с клаузулом највећег
повлашћења или које ту клаузулу примењују на робу пореклом из Југославије.
На робу из осталих земаља примењују се стопе предвиђене у Царинској тарифи,
увећане за 70%.
Роба која се увози разврстана је у одговарајуће тарифне бројеве за које је
одређена стопа царине.
На захтев увозника или корисника робе, Савезна управа царине издаје
решење о сврставању робе по Царинској тарифи.
11. Закон о посебној дажбини при увозу пољопривредних и прехрамбених
производа („Службени лист СРЈ“, бр. 83/94)
Овим законом прописана је посебна дажбина коју предузећа и друга правна
лица и физичка лица плаћају прн увозу одређених пољопривредних и прехрамбених производа (тзв. прелевман). Ова дажбина представља једну од мера које се
предузимају ради заштите производње пољопривредних и прехрамбених производа, обезбеђења стабилности тржишта и ради обезбеђења утицаја цена пољопривредних и прехрамбених производа из увоза на производњу и цене на
домаћем тржипггу. Поред ове мере, заиггита домаће производње обезбеђује се
Царинским законом, Законом о царинској тарифи, Законом о спољнотрговинском пословању, Законом о посебној дажбини за изравнање пореског
оптерећења увезене и курсом динара.
Пољопривредне и прехрамбене производе на које се при увозу плаћа
посебна дажбина утврђује Савезна влада, на основу овлашћена из члана 2. овог
закона. Производи и висина дажбина утврђују се сагласно економској политици
коју утврди Савезна влада. Посебна дажбина која се плаћа при увозу пољопривредних и пехрамбених производа приход је савезног буџета.
12. Закон о берзама, берзанском пословаљу и берзанским посредницима
(„Службени лнст СРЈ“, бр. 90/94)
Законом је уређено оснивање и пословање.берзи и берзанских посредника.
Решења у закону представљају даљу доградњу и нормативно унапређивање
берзи као институција организованог трговања хартијама од вредности и другим
предметима којима се на берзи тргује. Берзе представљају регулисано и организовано тржиште са утврђеним правилима, предметом и учесницима у пословању.
На берзи се тргује жиралним новцем, меницом, чеком, акцијама и другим
хартијама од вредности, девизама, капиталом, златом и другим племенитим металима, робом и финансијским дериватима.
Берзе се оснивају као акционарска друштва. Поједина питања оснивања
берзе уређена су овим законом, а на питања која нису уређена тим законом
примењује се савезни закон којим се уређује оснивање и пословање предузећа.

Берзе се могу оснивати као финансијске и као робне берзе. Берзу може
основати најмање осам оснивача. Финансијску берзу могу оснивати банке,
Поштанска нггедионица, осигуравајуће друштво, савезна држава и република
чланица. Финансијску берзу може основати и страна банка, под условом узајамности. Робну берзу могу оснивати правна лица која су регистрована за послове
производње и промета робе, савезна држава и република чланица, као и страно
правно лице под условом узајамности.
Берзански посредници су банке, Поштанска штедионица и осигуравајућа
друштва која добију сагласност Народне банке Југославије за обављање трговине, инвестициони фондови и други берзански посредници брокерског и дилерског начина трговине који су ближе опредељени Законом.
Берзе и берзански посредници могу основати удружење берзи и берзанских
посредника, које има својство правног лица. Удружење се може оснивати у
складу са савезним законом којим се уређује оснивање и пословање предузећа.
Постојећа правна лица која обављају послове предвиђене Законом дужна су
да своју организацију, услове пословања и рад усагласе са одредбама овог закона
до прве половине јула 1995. године.
13. Закон о Савезном буџету за 1995. годину
Овим законом улврђен је укупан обим средстава за финансирање Савезне
Републике Југославије. Законом нису непосредно створене обавезе за правна и
физичка лица, осим таксе која се плаћа приликом изласка из Савезне Републике
Југсславије. Законом је утврђено који од прописаних прихода и у ком обиму чине
приход савезног буџета. Према члану 3. приходе савезног буџета чине средства
која у целини припадају савезном буџету, царине и друге увозне дажбине; савезне
судске и савезне администртивне таксе и такса која се плаћа приликом изласка из
Савезне Републике Југославије, приходи које својом делатношћу остваре
савезни органи и организације и средства која у одређеном проценту припадају
савезном буџету (приходи у висини од 35% од пореза на промет под којим се
подразумевају акцизе, општи порез на промет производа и општи порез на
промет услуга).
У Билансу прихода и расхода Савезне Републике Југославије за 1995. годину
утврђени су пиходи и расходи по врстама, облицима и подоблицима и њихов
распоред по носиоцима, корисницима и ближим наменама.
Истовремено са доношењем Закона о Савезном буџету за 1995. годину донесен је известан број тзв. пратећих закона, којима се обезбеђују средства за
извршавање одређених обавеза савезне државе у 1995. години (закони о
обезбеђењу средстава за: покриће дела трошкова за одржавање пруге Подгорица-Божај; одржавање безбедности унутрашње, поморске и ваздушне пловидбе;
прибављање техничко-технолошке опреме и резервних делова за одржавање
опреме савезних органа).

УДРУЖЕЊЕ ПРАВНИКА У ПРИВРЕДИ
СР ЈУГОСЛАВИЈЕ
ОРГАНИЗУЈЕ

ЧЕТВРТИ ГОДИШЊИ СУСРЕТ
ПРАВНИКА У ПРИВРЕДИ
В Р Њ А Ч К А Б А Њ А 29. - 31. М А Ј 1994. Г О Д .
ХОТЕЛ „ЗВЕЗДА “

(036/62-165; 62-166; факс 036/61-564)
О С Н О В Н А ТЕМА:

М ЕШ ОВИТА П РИ ВРЕД А И СИВА
ЕКО Н О М И ЈА
- Правни и економски аспекти -

ОБЛАСТИ:
1. Нови Закон о предузећима (27 реферата)
2. Стечај предузећа и банака (5 реферата)
3. Порески систем (5 реферата)
4. Јавна предузећа и монополи (10 реферата)
5. Б ерзе и берзански послови (8 реферата)
6. Права индустријске својине (6 реферата)
7. Задруге (6 реферата)
8. Радни односи (9 реферата)
Сусрет је посвећен првом председнику Удружења - уваженом професору др В Л А Д И М У РУ - ВЛ А Д И Ј О В А Н О В И Ћ У .'
У очекивању да ћемо и ове године
.током Сусрета бити заједно,
Ваш Председник
Проф. др Мирко Васиљевић

Ј

КОМ ЕНТАР

ЗАКО Н А 0
ПРЕДУЗЕЋИМ А
СА Р ЕГИ С ТР О М П О ЈМ О В А
из пера идејног творца проф.. др Мирка Васиљевића
Рецензија - проф. др Миодраг Трајковић
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књига излази из штампе 15 дана по усвајању Закона
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