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ПРЕДГОВОР

Концепција аутора при писању овог уџбеника је обрада комплетне материје која
је предвиђена наставним програмом за предмете Пословно право и Привредно
право који се изучавају на студијским програмима основних академских студија
из поља друштвено хуманистичких наука.
Уџбеник је припремљен у обиму који се препоручује Болоњском декларацијом.
Поред већ давно утврђених принципа у уџбенику је указано и на нека потпуно
нова решења која су усвојена новим законима. Омогућује увид у основне привредноправне институте, али и сагледавање правних оквира модерног пословања.
Књига пружа могућност стицања основних, општих и посебних знања из
области пословног права и аутори се надају да ће у потпуности задовољити сврси
којој је намењена.

Београд, август 2014.
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XIV

Глава I

ПОЈАМ, РАЗВОЈ И ПРЕДМЕТ ПОСЛОВНОГ ПРАВА

1. ПОЈАМ ПОСЛОВНОГ ПРАВА
Систем права се састоји од разних грана права, а пословно право је једна од тих
грана. Пословно право је произашло из грађанско-имовинског права, а потреба
за издвајањем настала је због бројних прописа о регулисању имовинских односа у
трговини и у другим привредним делатностима. Пословно право, као и грађанско
право, регулише робно-новчане односе те је због тога изузетно тешко извршити
прецизно и темeљно разграничење у оним њиховим деловима који регулишу
материју правних послова.
Пословно право је самостална грана права која садржи правне норме којима
се регулише правни положај субјеката пословног права, односно привредних
субјеката, као и правне послове између њих и других правних лица поводом
промета робе и новца.
Пословно право садржи разноврсне норме и оне се могу поделити у две групе.
Прва група норми регулише правни статус субјеката пословног права, оснивање, статусне промене, управљање, престанак рада итд., и њих називамо статусним нормама.
У другу групу спадају норме које регулишу међусобне правне односе субјеката
пословног права приликом обављања своје делатности у области промета робе
и новца, као и пружања услуга, али и односе између субјеката пословног права и
државе. Ову групу норми називамо још и материјално-правним.
Може се закључити да прописи нису једине правне норме које уређују ову
област, већ треба узети у обзир и аутономно пoсловно право. Пословно право
између осталог обухвата статусна питања субјеката пословног права, привредне
уговоре и банкарске послове и хартије од вредности. Док су прописи о правном
положају субјеката пословног права претежно принудне природе, прописи којима
се регулишу уговори углавном су диспозитивне природе.
......................
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И у нашој и у страној правној теорији ради означавања ове гране права поред
термина „пословно право’’ употребљавају се и термини „привредно право’’, „трговинско право’’ и трговачко право’’.
Правна теорија за термин „привредно право’’ стриктно упућује на уређивање
пословања привредних организација као субјеката пословног права, што не важи
и за физичка лица која професионално обављају одређену привредну делатност
као своје занимање.
Термин „трговинско право’’ у већој мери указује на право трговине као привредне делатности, док назив „трговачко право’’ у већој мери указује на право
трговаца као субјекта права.
Сви ови правни термини су преуски и непрецизни, јер не указују директно
и прецизно на садржај ове гране права, пошто се у оквиру пословног права не
проучавају једино и искључиво правни односи у трговини нити само правни
положај трговинских субјеката пословног права. Термини који потичу из ранијих
етапа у развоју права, као инстутута, све мање одговарају постојећим односима
у савременим пословним системима. У савременим условима живота, рада и
привређивања све чешће се у правној теорији напушта подела права на јавно право
и приватно право због јединствености животних односа који се све чешће регулишу
јединственим правним нормама.
Поједине европске земље не поседују у својим позитивним прописима одредбе
које јасно указују на трговинско, трговачко, привредно или пословно право. Постоје
прописи о статусним питањима, док се правни послови регулишу на јединствен
начин. То је случај у Швајцарској где важи Закон о облигацијама, како за грађанске,
тако и за трговачке правне послове, затим у Италији где важи Грађански законик.
У САД важи Једнообразни трговачки закон за целокупно имовинско право. У
неким земљама кодификовано је уговорно право парцијално, као што је случај са
Великом Британијом, где примењују Закон о купопродаји као јединствени пропис
за трговачке и грађанско-правне послове. Систем појединих закона усвојен је и у
скандинавским земљама.
Без обзира на могуће примедбе у погледу назива „пословно право’’, данас је у
нашој правној теорији прихваћен за означење ове гране права која је надградња над
привредом и привредним пословима које обављају не само привредни субјекти, већ
често и лица која се не баве привредном делатношћу као што су, на пример, послови
са хартијама од вредности које закључују грађани. Термином „пословно право’’
обухвата се истовремено и грана права која изучава све изворе права аутономне и
државне, који се односе на статус субјеката пословног права и привредне послове
које они закључују. То је научна дисциплина која се бави изучавањем и теоријским
уопштавањем правила која се односе на статус субјеката пословног права, као и
правила из послова које закључују у међусобним односима.
Може се уочити да се у пословном праву не проучавају све правне норме које се
појављују у привреди, а исто тако се проучавају и правне норме у погледу правног
положаја субјеката пословног права, банака, задруга итд.
......................
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Због јединствених друштвено-економских односа и чврстог узајамног утицаја
правних норми којима се регулише правни положај субјеката пословног права и
правних норми којима се регулишу правни послови у робно-новчаном промету
директно и значајно утичу на правни положај субјеката који су учесници у том
промету, а исто тако и правила о положају субјеката пословног права утичу на
правне норме којима се регулишу узајамни односи између њих.
Узајамни правни односи између субјеката пословног права у робно-новчаном
промету, могу углавном бити у вези са прометом робе и прометом новца. Управо
се због тога овај део пословног права најчешће дели на уговоре робног промета
и на послове или уговоре промета новцем. Послови робног промета се деле на
општи део у коме се проучавају заједнички правни институти и заједничка правила робног промета, док се у посебном делу појединачно проучавају постојећи
послови робног промета. Послови промета новцем се најчешће деле на послове
код којих је најмање једна уговорна страна, тј. један субјект банка, на банкарске
послове и на послове промета новцем код којих то није битно, а ради се о
пословима са хартијама од вредности. Овај део пословног права се у правној
теорији најчешће назива банкарским пословима и хартијама од вредности.
Анализирајући изнете аргументе у корист термина „пословно право’’ и уважавајући све модерне трендове у упоредном праву, сматрамо да с разлогом ову грану
права називамо „пословним правом’’.

2. РАЗВОЈ ПОСЛОВНОГ ПРАВА
Пословно право је живо право. Први писани трагови који су обрађивали ову
област права датирају још из античког доба. Познати су примери из тог времена
као што је Родоски закон из VI века пре нове ере, и из III века пре наше ере
Хамурабијев законик.И у старој Грчкој су постојала посебна писана правила из
области поморства и банкарства. Римско право је представљало само наставак
грчких писаних извора.
У средњем веку развој пословног права претежно се развијао у европским
земљама, предњачили су градови Италије, а почетком другог миленијума нове
ере развј трговачког права је обухватио и градове Француске, Енглеске, Немачке,
Шпаније и Скандинавије.
У новије време на озбиљније појаве развоја пословног права наилазимо у
XVII веку када су забележени први ваљани писани извори. Прва кодификација
је забележена у Француској 1673 године. Тим путем су кренуле и већина других
европских држава и постоји више покушаја кодификовања трговачких права
посебно у XIX веку.
......................
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Карактеристика нашег статусног пословног права је у томе што се од самог
почетка субјектима пословног права признавало својство правног лица, а њиховим
међусобним уговорима значај грађанскоправних обавеза. Такво стање је било
у време административног управљања привредом. У оквиру планскотржишне
привреде, субјекти пословног права су се налазили у радничком управљању, па су се
на њих као правне субјекте примењивала правна правила, меродавна за привредне
уговоре, која су садржајно била на нивоу средњоевропских стандарда. Посебан
значај имале су узансе и пословни обичаји. До доношења Закона о облигационим
односима, у недостатку позитивних прописа, на привредне уговоре примењивала
су се предратна правна правила из трговачких закона која су важила на појединим
правним подручјима старе Југославије, и то под условима које је предвиђао Закон
о неважности правног прописа донесених пре 6.априла 1941. године и за време
непријатељске окупације. До Закона о облигационим односима у Југославији је у
законодавном регулисању постојао дуалитет. Наиме, грађанско-правни послови
били су регулисани грађанским законицима који су важили на појединим правним
подручјима, а трговачки (после ослобођења – привредни) послови трговачким
законима односно правним правилима тих закона. Доношењем општих узанси
за промет робом од стране Главне државне арбитраже Владе ФНРЈ 1954. године,
изједначавају се у потпуности привредни послови робног промета. Те узансе биле
су једини позитивни извор права меродавног за уговоре робног промета, све до
доношења Закона о облигационим односима. Законом о облигационим односима
1
законодавни дуалитет је напуштен и тиме прекинуто стање које је у Југославији
постојало од њеног постанка 1918. године. Поменути Закон важи како за послове
пословног права, тако и за грађанскоправне уговоре. Тиме посебно регулисање
привредних уговора није престало. Као извори уговорног права (lex constractus),
имају првенство пред диспозитивним законским прописима.
Новине је донео Закон о предузећима из 1988. године2 којим су стављене
ван снаге одредбе Закона о удруженом раду из 1976. године3, којим је био
уведен термин „удружени рад’’ и „организација удруженог рада’’. Поново се
уводи термин у пословно право „предузеће’’ који је постепено напуштен од
Основног закона о предузећима из 1965. године и ревизије из 1968. године. Ова
терминолошка иновација имала је своју изузетну суштинску вредност јер је она
била основа за напуштање несвојинског концепта друштвене својине и постепено
изграђивање својинског концепта друштвене својине. На овај начин омогућује се
успостављање предузећа као правног субјекта. Друштвена средства као резултат
минулог рада добијају реалан и вредносни третман. Овај закон је елиминисао монопол друштвене својине и увео начелну равноправност разноврсних
својинских облика. Поред друштвене својине ту је приватна својина, државна
својина, задружна својина и други облици мешовите својине. Сви модалитети
1
2
3

Закон о облигационим односима „Службени лист СФРЈ’’, бр. 29/78
Закон о предузећима „Службени лист СФРЈ’’, бр.77/88., измене и допуне у броју 40/89., 46/90.,
61/90
Закона о удруженом раду „Службени лист СФРЈ’’, бр. 53/76
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предузећа, независно од својинске основице, стављени су у исту раван. Предузећа
имају исти положај, права и одговорности на тржишту и дужна су да послују у
складу са законом, добрим пословним обичајима и начелима пословног морала.
Нови Закон о предузећима4 је донео доста новина у погледу организације рада
привредних субјеката. У њега су уграђени основни правни принципи и институти
који треба да обезбеде јединство система оснивања, организовања и повезивања,
а посебно самосталност, равноправност и једнак правни положај привредних
субјеката у друштву, што до сада није био случај. Законодавац је пошао од
искуства стеченог у примени ранијег Закона о предузећима (из 1988. године), а
посебно упоредног законодавства, односно законодавства развијених европских
земаља које у овоме имају богато искуство и одговарајуће законске прописе.
Први пут је код нас донесен један комплетан системски закон који на потпуно
нов начин уређује позицију предузећа, питање својине и уговорних односа. Овај
Закон о предузећима врши класификацију предузећа према организационом, а
не према својинском облику како је то тада било. То су друштва лица (ортачко
друштво и командитно друштво) и друштво капитала (акционарско друштво и
друштво са ограниченом одговорношћу), друштвено предузеће и јавно предузеће.
Истина, друштвено и јавно предузеће припадају групи друштва капитала, али
због бројних посебних карактеристика и обележја чине посебну врсту предузећа
у организационом погледу. Поред њих, постоје и други привредни субјекти
(физичка лица, предузетници, удружења и пословно повезивање). То је можда
и највећи допринос овог Закона, јер он заједно са Законом о концесијама5, и
Законом о својинској трансформацији6 отвара, у нормативном смислу, пут ка
повезивању наше привреде, односно наших предузећа са предузећима привреда
других земаља под истим или сличним условима и обрнуто.
У корак с временом било је неопходно регулисати област субјеката пословног
права на нови начин те је донет Закон о привредним друштвима. 7 Извори који
су представљали основу овог Закона су Закони о предузећима из 1996. године,
Директиве компанијског права Европске уније, Статут европске компаније из
2001. године, храватски, словеначки, пољски, чешки, француски, немачки, руски,
енглески, амерички, белгијски, македонски, црногорски и босанскохерцеговачки
закони који регулишу ову област.8 Закон садржи општи део који се односи на
све форме привредних друштава, а у следећем делу појединачно се разрађује
свако привредно друштво у детаље. У следећем делу обрађена је ликвидација
привредних друштава, повезивање и реорганизација привредних друштава и на
крају казнене одредбе.
4
5
6
7
8

Закон о предузећима „Службени лист СРЈ’’, бр. 29/96
Законом о концесијама „Службени гласник РС’’, бр. 20/97
Законом о својинској трансформацији „Службени гласник РС’’, бр.32/97
Закон о привредним друштвима „Службени гласник РС’’, бр. 125/2004
Види код: М.Васиљевић, „Коментар Закона о привредним друштвима’’, Београд 2006.год.,
стр.18-19.
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Практично посматрано, наше пословно право је постало савремено и модерно
право тј. уврстило се у ред модерних и савремених светских, а посебно европских
трговинских, трговачких, привредних и пословних права.

3. ПРЕДМЕТ ПОСЛОВНОГ ПРАВА
Као што произилази из појма пословног права ова грана права обухвата правне
норме којима се регулише правни положај субјеката пословног права и правни
послови између њих и других правних лица поводом промета робе и услуга и
новца, као и правне односе ових субјеката са државом.
Ова грана права обухвата статусно право које проучава статус субјеката
пословног права и њихов однос према држави и уговорно право које проучава
послове промета робе и услуга, новца и хартија од вредности, који имају
привредноправни карактер.
Пословно право је веома обимна и сложена и изузетно значајна грана права.
Предмет изучавања води све већој специјализацији пословног права и из њега се
стварају самосталне правне дисциплине. То омогућује детаљније и свеобухватније
проучавање ових издвојених делова пословног права и у нашој и у страној правној
теорији. Такве издвојене нове правне гране права из састава пословног права
су: право индустријске својине, право осигурања, саобраћајно право, поморско
право, банкарско право, берзанско право, менично и чековно право, стечајно
право, туристичко право, ауторско право и друге гране права.
У скоро свим земљама света пословно право има много већи значај од других
грана права, јер је савремено човечанство преокупирано привредним питањима и
привредним проблемима као битним претпоставкама за развој друштва у целини.
Пословно право је у тесној повезаности са другим гранама права нашег
јединственог правног система, а нарочито са грађанским и управним правом.
Због све већег значаја спољне трговине и све израженије поделе рада, пословно
право у великој мери интернационализује, за разлику од грађанског права које
је под великим утицајем историјског развоја друштва, његове традиције и самог
менталитета народа.
Пословно право је повезано са већим бројем осталих грана права, но без
обзира на повезаност оно има свој јасан предмет изучавања као правне гране и
научне дисциплине у склопу укупног правног система.
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4. ИЗВОРИ ПОСЛОВНОГ ПРАВА
4.1. Заједнички извори пословног права
Пословно право разликује две врсте извора и то материјалне и формалне
изворе права.
Под материјалним извором пословног права подразумевају се позитивни
прописи којима су утврђена правила понашања учесника привредног живота
једне државе.
Формални извори пословног права су они појавни облици правних норми
које се појављују у виду одређених аката државе тј. закона и других прописа,
привредних обичаја, судске праксе, узанси, прописа осталих грана права посебно
грађанског права, и у одређеној мери и правне науке. Формални извори пословног
права имају различиту нормативну снагу.

4.2. Закон
Закони су били и остали у начелу основни извори пословног права. Закони и
други прописи су у већини земаља основни извори пословног права. Све је чешћа
појава да се односи у области пословног, односно трговинског – трговачког права
регулишу законима и у оним земљама у којима се као најважнији и најзначајнији
извори права појављују судски преседани и обичаји (англосаксонски систем
права). Посебан значај имају тзв. системски закони који представљају парцијалне,
делимичне, кодификације правних норми којима се регулишу уже или шире
области друштвено-економских односа у привреди.
Доношењем Закона о привредним друштвима у Републици Србији, исти од
2004. године постаје најважнији извор пословног права. То је у ствари стaтусни
закон који обухвата статусно-правне норме за све субјекте пословног права.
Овим законом већи део Закона о предузећима из 1996. године је стављен ван
снаге. Остале су на снази само одредбе о друштвеним предузећима и одредбе о
управљању предузећима у поступку приватизације.
Посебан значај у процесу кодификације из области пословног права има
Закон о облигационим односима.9 Тај закон је обухватио и добар део грађанског
и облигационог пословног права.
Закони нису увек били основни и најважнији извори пословног права. Ово
је важно истаћи због тога што су у административном систему управљања
9

Закон о облигационим односима, „Службени лист СФРЈ’’, бр. 29/78 39/85, 45/89(УСЈ), 57/89 и
„Службени лист СРЈ” 31/93
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привредом као и у почетним годинама тржишног привредног система код нас,
основни извори пословног права били тзв. подзаконски акти: уредбе, наредбе,
правилници, упутства и други подзаконски акти које доносе државни органи.
Подзаконски акти и данас код нас представљају изворе пословног права, али
је њихов број много мањи него што је то раније било. Значајно је истаћи да су
правне норме у подзаконским актима увек слабије нормативне снаге од законских
норми, пошто подзаконски акти не смеју да буду у супротности са законом, они
се у ствари доносе ради разраде и лакше примене закона. Данас се код нас сва
најзначајнија и најважнија питања из пословног права регулишу законима, а у
много мањој мери и подзаконским актима.
Посебно место као извор пословног права заузимају и међународне конвенције
које је наша земља ратификовала и које самом ратификацијом добијају тежину
закона. По правилу, ове конвенције уређују пословне односе субјеката пословног
права.

4.3. Судска и арбитражна пракса као извор пословног права
Да ли су судска и арбитражна пракса извор права или не у некој земљи, могуће
је одговорити уколико знамо одговор на питање да ли је тумачење једне норме
највишег суда земље постало формално обавезно за све ниже судове као и за сам
тај суд.
У појединим страним земљама посебно у земљама англосаксонског система
права, судска и арбитражна пракса су веома значајан извор права уопште, а нарочито извор пословног права, односно трговачког права. Код нас је у правној
теорији спорно да ли је судска пракса извор пословног права или није. Друго
спорно питање, још значајније, односи се на то да ли судска пракса у начелу треба
да буде извор права или не.
Неки правни теоретичари сматрају да судска пракса може само да тумачи и
објашњава право, а не да му буде извор. Други аутори, супротно томе, сматрају
да је судска пракса извор права. Не упуштајући се у изношење аргумената једних
и других, можемо констатовати да иако судска пракса није, можда, de jure извор
права, она је de fakto извор права. Иако одлуке једног суда не обавезују други
суд да у једној другој сличној ствари, без икакве резерве убудуће прихвати то
мишљење, ипак виши суд не само снагом својих аргумената, него и својим угледом
и ауторитетом врши утицај на суд нижег степена. Осим тога, Врховни касациони
суд, између осталог, има обавезу да се стара и о јединственој примени прописа од
стране нижих судова, а у одређеном поступку има право да одлучује о ванредним
правним лековима. На тај начин судска пракса, признали ми то или не, има улогу
извора права.
Ипак, у начелу сматрамо, и поред тога што је постојећа судска пракса код
нас другачија, да судска пракса не би требало у нашем правном систему да
......................
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буде легализован извор пословног права. Судска и арбитражна пракса треба
да подстичу једнообразну примену постојећих правних норми, а судови не би
требало да имају овлашћења и могућности да креирају нове правне норме. Правне
норме треба да стварају надлежни државни органи, а исто тако аутономним
путем и привредници, а не професионални државни стручни правосудни органи.

4.4. Правна наука као извор пословног права
Сви правни теоретичари се слажу са чињеницом, да правна наука не може да
буде извор пословног права јер не ствара право, а њена схватања не обавезују
судове. Као што је опште познато, другачија је ситуација била у римском праву, а
што је било познато још у феудализму, где је постојала установа Jus respondendi,
а данас постоји у швајцарском грађанском законику – право угледних правника
да дају response – мишљења на питање странака и судова, која и данас правно
обавезују судове. У случају да се мишљења више угледних и признатих правника
нису слагала, или не слажу, суд је имао, и има одређене одрешене руке да прихвати
мишљење које хоће.
Иако правна наука није формални извор права, она ипак може на различите
начине да утиче на законодавну, судску и арбитражну праксу. Пре свега, путем
критичких студија постојећих нормативних аката и предлога законодавним
државним органима, као и путем критичких приказа и предлога судској и
арбитражној пракси. Затим, учествовањем у формирању судских становишта
кроз разне видове своје активности, као што је учешће у саветодавним телима
законодавних и извршних органа, учешће у експертским групама за израду
закона, као чланова већа или судије највиших судова и слично. Интерполирајући
се између статичког елемента законодавства и динамичког елемента судске
арбитражне праксе, посебно уз коришћење упоредног метода, правна наука
испуњава своју улогу ако критичким прилазом постојећој законодавној, судској
и арбитражној пракси утире пут новој, савременој и напредној пракси стварања
и примене права. Потребно је нагласити да највећу опасност за правну доктрину
представља нестабилно законодавство.
Иако je значаj правне науке велики приликом примене и стварања правних
правила, ипак правна наука није код нас самостални извор пословног права.
Правна наука, као што смо истакли, коментарише, систематизуjе, разрађуjе и
анализира поjедина питања како са гледишта постоjећег права (de lege lata), тако
и даjе предлоге и упућуjе на солуциjе кoje би законодавац и судска и арбитражна
пракса убудуће требало да имаjу у виду (de lege ferenda). Правна наука у случаjу
сумње, и уопште у дилемама, треба да пружи помоћ како органима правосуђа,
тако и правницима практичарима и текућој пракси уопште у одлучивању и
опредељивању приликом поjаве спорних проблема у теориjи и пракси.
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4.5. Аутономни извори пословног права
4.5.1. Пословни обичаји

Упоредна национална законодавства користе различите термине за означавање
овог извора пословног права као што су „трговински обичаj”, „добри пословни
обичаj”, „обичаj и обичаjно право”, „општи пословни морал” и др. Наш Закон
о облигационим односима користи два термина „добри пословни обичаj” и
„трговински пословни обичаj”.
У почетку развоjа пословног права (трговинског, трговачког) пословни обичаји
су имали значајну улогу као извор права. Касниjе je писано право које је доносила
одређена држава потискивало пословне обичаjе. Ниjе их поништило, већ се веома
често претакало у државне одлуке.
Услед тога и данас динамика привреде за cвoje потребе ствара одређене
поступке коjи током времена постаjу услед чешће примене обичаjно право.
Постепено, пословни обичаjи и обичаjно право губе у значаjу као формални
извор права, због наглог пораста у обиму и значаjу тзв. писаних формалних
извора права, а посебно закона. Потребно je нагласити да пословни обичаjи и
обичаjно право као формални извори права имаjу много већи значаj у пословном
праву него у другим гранама права, jep аутономни извори пословног права имаjу
изузетан значаj као формални извори права. Пословни обичаjи су у целокупном
досадашњем историjском развоjу пословног права били веома значајни допунски
извори права. Тако јe и данас.
У последње време све je изражениjа тенденциjа уjедначења пословних обичаjа у
спољнотрговинском робноновчаном промету. Разлике између пословних обичаjа
у области пословног права поjединих земаља су све мањe jep те разлике спречаваjу
брже и сигурниjе остваривање спољнотрговинске робноновчане размене.
И сами правни прописи често упућуjу на обичаjно право указуjyћи на потре6у
поступања по „пословним обичаjима”. Многи законски прописи код нас у области
пословног права директно упућуjу на примену пословних обичаjа. У статусном
делу пословног права пословним обичаjима треба одредити и прецизирати
споредне делатности коjима се могу бавити субјекти пословног права и без
претходне регистрациjе тих делатности, док у пословном делу пословног права,
на пример, пословним обичаjима тре6а прецизирати велики 6poj питања у вези
закључивања и извршавања уговора робног и новчаног промета, како на домаћем,
тако и на страном тржишту.
Рекли смо да наш Закон о облигационим односима између осталог користи
термин „добри пословни обичаjи”, а они се разликуjу од пословних обичаjа у
начелу, и норми обичаjног права. До6ри пословни обичаjи представљају, пре
свега, моралну норму, а то су норме пословног морала jедног друштва. Пошто
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предмети уговора као и пословни обичаjи не cмejy бити у супротности са моралним схватањима друштва, то значи да не cмejy бити у супротности ни са
добрим пословним обичаjима.
Основ примене пословних обичаjа пред судовима и арбитражама може бити
различит. Странке у спору се могу директно позивати на примену одговараjућих
пословних обичаjа, док их суд не може сам примењивати изузев ако познаjе
пословни обичаj. Основно правило je да постоjање и садржину пословних обичаjа
треба да докаже она страна у спору кoja се позива на примену пословних обичаjа.
У правноj теориjи постоjе две основне теориjе у погледу примене пословних
обичаjа. По првоj субjективноj теориjи пословни обичаjи се примењуjу само онда
када постоjи изричита или прећутна воља уговорних страна о примени пословног
обичаjа. По другоj објективноj теориjи до примене пословних обичаjа треба да
дoђe увек када ниjе другачиjе регуласно уговором између уговорних страна и када
пословни обичаjи нису у супротности са императивним правним нормама. Код
нас je у оптицаjу субjективна теориjа по основу Закона о облигационим односима,
иако јe ова теорија конзервативнија и мaњe у складу са захтевима савременог
робноновчаног промета.
У caвpeмeнoj правноj теориjи, па и у нашоj, подела обичаjа се врши по основу
различитих критериjума. Полазећи од критериjума примене, тj. у коjим се привредним гранама и областима примењуjу, разликуjу се обичаjи jедне струке вертикални обичаjи и обичаjи заjеднички за већи броj привредних грана или
струка - хоризонтални обичаjи.
У случаjу евентуалног неслагања вертикалног и хоризонталног обичаjа даje се
предност обичаjу струке тj. вертикалном обичаjу, будући да се претпоставља да
je више познат привредницима дате гране. По својој суштини пословни обичаjи
могу да буду посебни, коjи се примењуjy у одређеноj привредноj грани и општи,
коjи важе за све привредне гране. Полазећи од териториjалног критериjума
разликуjу се мeђунapoдни и национални пословни обичаjи.
Национални пословни обичаjи се могу поделити по cвojoj териториjалноj
распрострањености на оне: кojи важе на простору целе државе, па се стога
називаjу општим пословним обичаjима; коjи важе само у oдpeђeним областима
или региону, те се називаjу регионалним пословнuм обичаjима, и коначно; који
важе само на једном уско одређеном месту или крају, те се називају локалним
или месним обичајима.
Опште прихваћено мишљење je да месни или локални обичаjи имаjу jачу правну
снагу од осталих, јер се сматра да јe вероватно да су странке имале управо у виду
те обичаjе када су закључиле правни посао. Пошто се ту ради о диспозитивним
правним нормама свакако је дозвољено и њихово искључење уколико странке
то желе. Правило je, такођe, да се сматра да и посебни обичаjи имаjу превагу над
општим пословним обичаjима уколико супротно ниjе уговорено.
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Ово су значаjне чињенице пошто се пословни обичаjи примењуjу на основу
претпоставке да су уговорне стране желеле примену пословних обичаја и због
тога треба поћи од оних пословних обичаjа коjи су наjближи посебним обичаjима,
а то су пословни обичаjи струке кojoм се баве уговорне стране.
4.5.2. Узансе

Узансе (од латинске речи usus - обичаj, француске usage - обичаj) су сређени,
систематизовани и кодификовани пословни обичаjи, чиjу je кодификациjу
извршило овлашћено тело, односно надлежан државни орган. С обзиром да
узансе нису ништа друго него пословни обичаjи, Закон о облигационим односима
исправно изједначава узансе у погледу примене са пословним обичаjима.
Садржаjно свака кодификациjа доноси нешто ново у постоjећоj пословноj
пракси, чини се да узансама треба дати хиjерархиjску предност мeђy формалним
изворима права у односу на некодификоване пословне обичаjе. С правом се може
констатовати да je кодификациjом нашег облигационог права значаj узанси у
одређеноj мери умaњeн. Ово важи како за део регулативе за кojy постоjе и узансна
правила и правила позитивне кодификациjе - законска правила, тако и за правне
односе где не постоjи позитивна законска регулатива, а постоjи одговараjућа
узансна регулатива. У овом другом случаjу, чини се оправданим став да се примена
узанси може заснивати увек на прећутноj вољи странака с обзиром да не постоjи
законска регулатива.
У страним земљама су веома различити овлашћени органи за утврђивање и
доношење узанси. То су наjчешће недржавни органи као што су берзе, трговачке,
индустриjске и друге коморе разна национална и међународна удружења привредника, арбитраже и друге сличне организациjе. Код нас за утврђивање и
доношење општих и посебних узанси постоjи надлежност општих удружења и
привредних комора, а исто тако и одговараjућих берзи.
У зависности од области примене и субjеката доношења, у нашоj правноj и
пословноj пракси разликуjемо опште и посебне узансе. Код нас постоjе само
опште узансе за промет робом, донете од стране Главне државне арбитраже при
Влади ФНРJ 1954. године, кoja je касниjе трансформисана у Врховни привредни
суд, као орган примене права и у овом случаjу и кодификациjе права. Одлика ових
узанси je општост, jep обухвата пословне обичаjе коjи су заjеднички свим гранама
промета робом, jединственост, jep важе на подручjу целе земље, и потпуност, jep
садрже и правила облигационог права па се могу примењивати као свеукупни
регулативи. С друге стране код нас постоjи више посебних узанси: Посебне
узансе о промету робе на мало, Посебне узансе о угоститељству, Посебне узансе
о гpађењу, Посебне узансе за трговину житарицама, Посебне узансе за трговину
пасуљем, Лучке узансе, Посебне узансе за трговину пиринчом, Посебне узансе за
промет блокова и плоча од камена, мермера и гранита и многе друге.
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Узансе у складу са cвојом правном природом представљаjу сређивање,
фиксирање и систематизовање постоjећих пословних обичаjа. Међутим, при
ликом израде узанси често се полази не само од постоjећих пословних обичаjа
него и од потреба у пословноj пракси, тако да се поjедини пословни обичаjи
приликом израде узанси мeњају, коригуjу и прилагођаваjу потребама, а не ретко,
узансама се конституишу и нови пословни обичаjи коjи раниjе нису постоjали.
Ове узансе су тзв. узансе конститутивног карактера, за разлику од декларативних
узанси коjима се jедино према jавности у писменом облику декларишу постоjећи пословни обичаjи. Израда конститутивних узанси се у правној теорији
оспорава, јер се истиче са разлогом да јe најисправније да узансе представљаjу
фиксирање постоjећих пословних обичаjа, пошто се у сваком другом случају
jaвљa потенцијални ризик и опасност да се израдом конститутивних узанси уђе
бесправно у законодавну делатност.
Поред поделе узанси на опште и посебне, конститутивне и декларативне,
узансе се могу поделити и на робне и неробне узансе, на основу чињенице да
ли се њима регулишу односи у робном промету или не. Неробне узансе се често
називаjу новчаним узансама, као на пример, посебне неробне узансе коjима се
регулише пословање документарним акредитивима.
Основно je правило да су узансе диспозитивног карактера, тј. да се примењуjу
само онда ако су странке изричито или прећутно пристале на њихову примену.
Изузетак представљаjу оне одредбе наших Општих узанси кoje имаjу императивну
природу, те као такве имаjу порекло у обичаjима.
Приликом примене општих и посебних узанси за разлику од примене
пословних обичаjа, суд не испитуjе усаглашеност узанси са jавним поретком и
моралним схватањима нашег друштва, јер се претпоставља да je ово проверавање
извршено претходно пре утврђивања и доношења узанси. Од општег правила
да се узансе примењују и онда када се директно може закључити да су уговорне
стране желеле примену узанси ако нису изричито искључиле њихову примену,
одступање постоји у односу на транспортне клаузуле које се могу примењивати
само онда ако је њихова примена изричито уговорена.
Правило je тaкођe, да се опште и посебне узансе могу примењивати и у уговорним односима између гpaђaнa, односно физичких лица, и то под условом да
јe њихова примена изричито уговорена.
У начелу, примена узанси може се искључити, изричито или прећутно, и то
у целини или делимично. Посебне узансе, по основу примене правила опшег и
посебног, у случаjу разилажења са општим узансама, имаjу предност у односу на
опште узансе.
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4.6. Општи услови пословања као извори пословног права
4.6.1. Општи услови пословања
У ширем смислу то су општи услови продаjе, општи услови пружања услуга,
општи услови набавке, типски и адхезиони уговори, представљаjу услове под
коjима неки субјекат пословног права послуjе. Доносе, по правилу уговорне или
законске групациjе субјеката пословног права или поjединачне транснационалне
корпорациjе. Иако не представљаjу пословне обичаjе имаjу велики значаj у
пословном праву. Значи, општи услови пословања могу да имаjу за свој садржаj
неки пословни обичаj, као што са cвoje стране и сами општи услови пословања
могу постати пословни обичаj, као што je случаj са jеднообразним правилима за
документарне акредитиве.
Могућност савременог пословања у поjединим привредним делатностима не
може се остварити без адхезионих и типских уговора и општих услова пословања приликом закључења уговора. Оваква поjава je условљена великим броjем
уговора коjи се закључуjу сваког дана, по правилу масовно, а ради се о истим или
истородним уговорима.
Општи услови пословања у савременом унутрашњем и међународном робноновчаном промету добиjаjу све већи значаj. Први општи услови пословања у
облику формуларних уговора поjављуjу се релативно давно. Као први облици
општих услова пословања у стручној правној литератури наводе се они донети
1779. године у Францускоj, Codification des usages de la place de Lyon, pour la vente
des socies, коjи се примењуjу у трговини свилом. 3атим из 1782. године, за трговину
памуком (Bremer Baumwolborse), за трговину житарицама 1868. године (Verein der
Getreidehandler der Hamburger Borse), за трговину житарицама (London Сот Trade
Association) из 1877. године, и за трговину свилом (Silk Association of America)
из 1873. године. Збирка формуларних уговора London Соrn Trade Association
садржи 75 разних типова, од коjих се 64 односи на разне вариjанте типа CIF. Ипак,
општи услови пословaња свој значаj у свакодневноj пословноj пракси добиjаjу тек
последњих четрдесетак година.
У складу са Законом о облигационим односима примена општих услова
пословања je мoгyћa уз претходно њихово обjављивање на уобичаjен и законом
прописан начин. Општи услови пословања треба да буду доступни другоj уговорној страни, којој треба да буду познати у моменту закључења уговора. У
складу са Законом примена општих услова пословања мора бити у конкретном
случаjу уговорена. Значи, уговор је основ примене општих услова пословања. Ово
je опште начело кoje се све чешће коригуjе, jep je све већи броj општих услова
пословања коjи су постали пословни обичаjи, а тада се њихова примена не мора
изричито уговарати, jep се из околности конкретног случаjа може са сигурношћу
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претпоставити да су уговорне стране хтеле да се примењују конкретно ти услови
пословања који су вeћ постали пословни обичаjи.
С обзиром да опште услове пословања доноси по правилу jедна уговорна
страна или oдpeђeнa привредна асоциjациjа кoja штити интересе jедне уговорне
стране, наjчешће економски jаче, а често и монополитичке, сва позитивна
законодавства предвиђаjу начине, облике и врсте њихове контроле.
У упоредном праву се све чешће поjављуjу законске одредбе коjима се oмoгyћyje
државна интервенциjа у погледу примене и контроле општих услова пословања.
Она може бити претходна и накнадна, а може се остварити преко органа, државне
управе или преко судова, наjчешће у облику заштите од злоупотребе положаjа и
од других облика нарушавања равнотеже економских интереса уговорних страна.
Закон о облигационим односима je предвидео и утврдио да су ништаве одредбе
општих услова пословања коjи су у супротности са циљем закљученог уговора или
добрим пословним обичаjима, чак и ако су општи услови пословања одобрени од
стране надлежног органа. Суд тaкoђe може да одбиjе примену поjединих општих
услова пословања ако они лишавају другу уговорну страну, тј. страну која није
учествовала у састављању општих услова пословања, да стави приговоре или
губи рокове или се уопште ради о неправичним и претерано строгим општим
условима пословања.
Општи услови пословања се постепено уjедначаваjу у поjединим привредним
делатностима како на нивоу jедне земље тако и на мeђународном нивоу. У том
погледу je од посебног значаjа делатност Европске економске комисиje са
седиштем у Женеви, кoja сaстaвљa типске уговоре и опште услове пословања у
циљу унапређивања спољнотрговинске размене.
Када je уговорена њихова примена општи услови пословања се примењуjy
одмах после императивних законских норми, а пре посебних и општих узанси
и пословних обичаjа. Уколико ниjе уговорена њихова примена, а ради се о
општим условима пословања коjи су постали пословни обичаjи, онда се такви
општи услови пословања примењуjу као и други пословни обичаjи, а што значи
по правилу, после посебних и општих узанси, а пре диспозитивних законских
норми, само онда ако су изричито или прећутно уговорени.
4.6.2. Пословне клаузуле и термини као извори пословног права
Поред општих услова пословања, на међународном плану се често утвpђyје
стандардно значење појединих пословних клаузула и термина као што је то на
пример, учинила Међународна трговинска комора у Паризу у погледу транспортних
клаузула тзв. Incoterms из 1936. и 1953. године, затим једнообразна правила
и обичаjи о документарним акредитивима, о банкарским гаранциjама, као и
Варшавско Оксфордска правила о продаjи ЦИФ и слично. Међународно удружење
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правника je израдило тзв. York & Antverpenska правила о хавариjама, затим je од
посебног значаjа делатност енглеских института у погледу изjедначења правила
и значења клаузула из области поморског превоза и поморског осигурања, итд.
Ове пословне клаузуле и термини, попут општих услова пословања, поcтajy
саставни део уговора на тaj начин што се уговорне стране позиваjу на њих, односно
што их уврсте у cвoje уговоре. С обзиром на диспозитивну природу ових клаузула
и термина, мoгyћe je да уговорне стране од њих и одступе, што се, с обзиром на
њихову практичност, ретко дешава. Као и општи услови пословања, тако и неки
пословни термини и клаузуле, због cвoje заступљености и раширености примене
у пословној пракси, постепено прерастају у пословне обичаjе.

4.7. Хијерархија у примени извора пословног права
И поред тога што позитивним изворима права ниjе изричито утвpђeнa
формална хиjерархиjа извора пословног права, такво утврђивање налажу вишеструке потребе. Пре свега, такво утврђивање је значаjно за пословне субjeктe
због њихове правне сигурности. 3атим, такво утврђивање је значаjно и за судове
и арбитраже, због отклањања могућности доношења одлуке кoja због погрешне
примене материjалног права може бити побиjена. И наjзад, такво утврђивање
може бити од користи и за самог законодавца ради утврђивања евентуалних
праваца законодавне интервенције.
Редослед примене извора пословног права истовремено значи да правна норма
слабиjе нормативне снаге не сме бити у супротности са хиjерархиjски вишом,
односно jачом правном нормом. Код нас постоjе инаугурисани уставни судови
који су управо надлежни, задужени и одговорни за то да ли су поједина општа
правна правила у складу са уставом или нису.
У складу са Законом о облигационим односима наjјачу правну и нормативну
снагу имају императивни законски прописи и подзаконски акт императивног
карактера. То су когентне правне норме коjима не cмejy бити у супротности
правне норме ни jедног другог извора пословног права. Као што закони мopajy
бити у складу са Уставом, тако и подзаконски прописи мopajy бити у складу са
законима.
По хиjерархиjи после императивних законских и подзаконских прописа
примењуjу се општи акти субјеката пословног права и уговори, уколико
у конкретном случаjу постоjе. Са уговорима у погледу нормативне снаге
изjедначени су општи услови пословања уколико им је уговор основ примене,
тј. ако је уговорена примена конкретних општих услова пословања.
3атим, после општих аката и уговора као и општих услова пословања, примењуjу се прво посебне узансе и посебни и месни обичаjи, па онда опште узансе,
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општи, регионални и национални пословни обичаjи, уколико се у уговору
изричито или индиректно из околности конкретног случаја може закључити о
њиховом приоритету у примени. На крају се примењују диспозитивни законски
прописи.
Хиjерархиjа примене извора пословног права има много већи практичан значаj
него у другим гранама права, јep само исправна примена преобилних правних
правила пословног права ствара сигурност у разноврсним пословним односима
између броjних субjеката пословног права, а то je нужно потребно, неопходно и
у складу са наjширим системским и прокламованим друштвеним интересима у
целини.

......................
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Глава II

СУБЈЕКТИ ПОСЛОВНОГ ПРАВА

1. ОПШТИ ПОЈМОВИ
Субjекти пословног права су правна и физичка лица кoja могу у привредноправном и робноновчаном промету, зато што испуњаваjу одређене унапред
утврђене законске услове, да се поjављуjу као носиоци права и обавеза. Сагласно
нашем пословном праву домаћа и страна физичка лица када желе да обављаjу
неку од привредних делатности, наjчешће осниваjу правно лице у ком облику
обављаjу одређену привредну делатност. Иако изузетно и без оснивања правног
лица, физичка лица могу непосредно да обављаjу привредну делатност (на пример
paдња без cвojcтвa правног лица).
Субjекти пословног права, у начелу, обављаjу неку од привредних делатности
и то, по правилу тpajнo, стручно и професионално, ради стицања добити, односно
профита. У складу са позитивним прописима, под привредном делатношћу
cмaтpajy се производња, промет робе и вршење услуга на тржишту.
Сходно важећим законским прописима10, привредну делатност у нашем
систему може обављати правно и физичко лице.
Субјекат пословног права je правно лице кoje обавља делатност ради стицања
добити. Две су ствари битне за одређивање поjма, а то су субjекти пословног
права коjи се баве привредном делатношћу коjи имају за циљ стицање добити.
Значи, то је обављање делатности и стицање добити. Ако су испуњени наведени
услови може се говорити о неком облику организовања.
10

Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, „Службени гласник РС’’, бр.
55/04. и 61/05
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2. ВРСТЕ СУБЈЕКАТА ПОСЛОВНОГ ПРАВА
У складу са Законом о привредним друштвима, а сходно организационим
облицима субјеката пословног права, основни субjекти пословног права код нас
су привредна друштва и предузетници. По правилу то су привредни субjекти коjи
директно и непосредно обављajy неку од привредних делатности - производњу,
промет робе и вршење услуга на тржишту.
У теориjи западних земаља под субjектима пословног права се подразумеваjу
предузећа и трговачке радње, али се за разлику од нашег права они не третираjy
посебним субjектима права. Не признаjе им се правни субjективитет због
идеолошких разлога. Предузећа као и трговчке радње се третираjу обjектом
права, jep би признавaње њиховог субjективитета с правом поставило питање
улоге радника у предузећу и места власника капитала у предузећу.
Предузетник је свако физичко лице кoje ради стицања добити самостално обавља
делатност. Лице кoje обавља делатност слободних професиjа (лекари, адвокати,
ревизори, уметници, инжењери, проjектанти и други), имаће статус предузетника
само ако je то посебним прописима тако уређено, односно ако je такав статус њима
одређен. Истовремено индивидуални пољопривредник ниjе предузетник у смислу
закона, што не значи да то не би могао бити ако не производи само за сопствене
потребе вeћ се поjављyje на тржишту као стални робни произвођач.
Предузетници обављаjу делатност ради стицања добити непосредно, за разлику
од осталих субјеката пословног права, што не значи да не могу да ангажуjу и
запослене. Према одредбама радноправних прописа они мopajy испуњавати услове
у погледу пословне способности, неосуђиваности за одређена кривична дела и сл.
Закон о привредним друштвима познаје друштва лица и друштва капитала. У
друштва капитала спадају друштва са ограниченом одговорношћу и акционарско
друштво, а у друштва лица спадају ортачко друштво и командитно друштво.
Привредна друштва имају битна обележjа свих поjавних облика субјеката
пословног права у пракси. То су, пре свега: имовина са којом одговара за преузете
обавезе у робно-новчаном промету, тj. као субjекат пословног права увек има
одређена имовинска права и овлашћења; дa има oдгoвapajyћe организационо
jединство, кoje je делом утврђено законом, а делом општим актима; да је самосталан
субjекат и то изричито на основу закона; да обављa неку од привредних делатности;
да има cвoj назив; да имa седиште; да мора донети одређена општа акта; да води
oдгoвapajyћe пословне књиге у складу са законом; да има свој текући рачун и
oдгoвapajyћe друге пословне рачуне; да је основано са циљем стварања добити.
Поред ова четири облика привредних друштава закон познаје и друге врсте
привредних субjеката пословних удружења као и по основу уговорног повезивања.
Тако по основу критеријума организационих облика субјеката издвајају се
......................
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специјализована акционарска друштва у које спадају пословне банке, акционарска
друштва за организовање трговинама хартијама од вредности тј. берзе хартија
од вредности и акционарска друштва за организовање ванберзанске трговине
хартијама од вредности, брокерско-дилерска друштва, друштва за управљање
инвестиционим фондовима, као и Централни регистар хартијама од вредности.11
Такође, по истом критеријуму имамо специјализована привредна друштва и
организације којима припадају друштва за осигурање, инвестициони фондови,
Народна банка и задруге.
Преостали део Закона о предузећима уређује преостала друштвена предузећа
и јавна предузећа. На снази су и даље одредбе чланова од 392. до 399. и чланови
400а, 400б, 400в и 421а, све до истека рокова за приватизацију која је још у току.
Због неодређености тих рокова Уставни суд Републике Србије је обавестио о
неодређености поменутих рокова у Закону о приватизацији.12
У складу са припадношћу имовине субјеката пословног права разликују се они
који су у приватној својини, државној својини, својини страних лица, мешовитој
својини и задружној својини.
Када се узме у обзир карактер оснивачког акта препознајемо субјекте пословног
права који су основани управним актом и то законом, одлуком државног органа
или јединице локалне самоуправе, и основани оснивачким актом у облику одлуке
или уговора о оснивању.
Имајући у обзир и још два различита критеријума субјекти пословног права
могу бити повезани и самостални, као и основани на одређено и на неодређено
време.

3. ОСНИВАЊЕ СУБЈЕКАТА ПОСЛОВНОГ ПРАВА
Начин и могућност оснивања субјеката пословног права у одређеном правном
систему представља основно и фундаментално питaње слободе привређивaња и
остваривaња добити.
Полазећи од уставних одредаба, законодавац се определио за начин и вариjанту,
да право на оснивaње субјеката пословног права имаjу физичка и правна лица под
условима прописаним законом.
Физичка лица могу основати ортачко друштво, командитно друштво, акционарско друштво и друштво са ограниченом одговорношћу.
11
12

Б. Милановић, „Пословно право право привредних друштава’’, Краљево, 2007.год.
Закон о приватизацији „Службени гласник РС’’, бр. 38/2001, 18/2003, 45/2005, 123/2007, 93/2012,
119/2012 i 51/2014
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И правна лица могу основати акционарско друштво, друштво са ограниченом
одговорношћу, ортачко друштво и командитно друштво.
Држава и jединице локалне самоуправе могу, у зависности од потреба, основати jaвнo предузеће. Наиме, jaвнo предузеће може имати организациони облик
сваког другог субјекта пословног права, али се режим рада и надзора над радом
таквог субјекта посебно ypeђyje од стране државе.
Оснивање субјеката пословног права од стране страних правних и физичких
лица је изjедначено са домаћим правним и физичким лицима.
У складу са презентованим, субјекте пословног права осниваjу оснивачи коjи
могу бити физичка и правна, домаћа и страна лица.
Оснивачи и лица кoja накнадно у складу са законом и оснивачким актом,
односно статутом, ступе у друштво, чланови су друштва. Као чланови друштва
они имаjу одређена права и обавезе у друштву, односно према друштву. Законом
је утврђено како чланство тако и ограничење чланства оснивача.
Законско ограничење чланства условљено je улогом и задацима чланова
друштва, с jедне стране и спречавањем могућности злоупотребе чланства ради
стицања одређене добити или наношења штете трећим лицима.
Субјекат пословног права се оснива оснивачким актом коjи мора бити у
писменом облику, а потписи оснивача мopajy бити оверени код надлежног суда.
Акт о оснивању je наjчешће уговор о оснивању, ако су оснивачи два или више
физичких или правних лица, односно одлука ко је оснивач jедно правно или
физичко лице или држава, односно орган jeдинице локалне самоуправе.
Оснивачки акт без обзира да ли се ради о уговору или одлуци о оснивању,
садржи одредбе о називу и седишту субјекта; називу оснивача и адреси, односно
седишту, а када je оснивач физичко лице о имену, адреси и матичном броjу тог
лица; делатности; правима, обавезама и одговорностима оснивача према субјекту
пословног права и обрнуто; условима и начину утврђивања и распоређивања
добити и сношењу ризика; заступнику; заштити животне средине; и другим
питањима прописаним законом, за поједине облике субјеката.
У складу са Законом и физичко лице, као предузетник, je дужан пре отпочињања
бављења делатности да сачини приjаву у писменом облику и поднесе је надлежној
агенцији за привредне регистре, ова пријава замењује оснивачки акт.
Приjава предузетника садржи одредбе о имену, адреси, матичном броjу и
називу предузетника; делатности предузетника; заштите животне средине; и
друге одредбе значаjне за обављање делатности прописанe законом.
Оснивачким актом се одређуjе да ли се субјекат пословног права оснива на
одређено или неодређено време. Ако то ниjе одређено оснивачким актом, сматра
се да je такав субјекат основан на неодређено време.
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Оснивачи одговараjу за оснивање субјекта пословног права, а одговорни су
и онда ако се регистрациjа поништи. Тада одговараjу солидарно за штету кoja
je настала због поништења регистрациjе како члановима и акционарима тако и
трећим лицима.
Правило je, такође, да оснивачи одговараjу солидарно субјекту због неуношења
или непотпуног или неблаговременог уношења улога у стварима и правима, због
неуплате или неблаговремене уплате новчаних улога или због другог штетног
поступања приликом његовог оснивања.
Уколико оснивач уложи право своjине на ствари, тада одговара за материjалне
и правне недостатке тзв. евикциjа на ствари, а ако уложи потраживања одговоран
je за постоjаност и наплативост потраживања. Захтев за накнаду штете настале
у овим случаjевима може поднети субјекат пословног права, односно чланови
који имају или представљају најмање једну десетину основног капитала, ако
оснивачким актом или статутом ниjе одређен мањи део за права мањинског дела
акционара или чланова. Овaj захтев, исто тако, могу поднети и повериоци чиjа
потраживања износе нajмaњe десетину основног капитала.
Захтев за накнаду штете могу поднети лица кoja по овом основу имаjу правни
интерес и то у року од три године од дана улагања средстава, односно потраживања.

3.1. Статусне промене
Статусне промене субјекта пословног права представљају одређену његову
реорганизацију. Статусним променама долази до преноса имовине и обавеза,
новог стицања удела, новог стрицања акција, а све у зависности о каквом се типу
субјекта пословног права ради.13
Код статусних промена појављују се две категорије привредних друштава.
Једну представља друштво преносилац, а другу друштво стицалац.
Сходно закону, статусне промене су припајање, спајање, подела и издвајање
субјеката пословног права.14
Припајање субјекта пословног права другом субјекту представља преношење
целокупне имовине и обавеза на други субјекат пословног права. Субјекат
пословног права који се припаја брише се из регистра привредних субјеката без
спровођења поступка ликвидације.
Спајањем два или више субјекта пословног права оснива се ново привредно
друштво. Целокупна имовина и обавезе субјеката који се спајају се уписује на
новоосновано привредно друштво. Субјекти пословног права који се спајају
престају да постоје без спровођења поступка ликвидације.
13
14

Закон о привредним друштвима „Службени гласник РС“ бр. 36/2001 и 99/2011
Ибид
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Привредно друштво може променити свој статус и својом поделом. Након
такве статусне промене субјекат пословног права који се дели престаје да постоји
без спровођења поступка ликвидације. Подела субјекта пословног права може
бити уз оснивање и уз припајање или мешовито. Подела уз оснивање се дешава
када од једног субјекта пословног права настају два или више новооснована
субјекта уз преношење целокупне имовине и обавеза на исте. Подела субјекта
пословног права уз припајање се одвија тако да се, субјекат пословног права
дели на два или више већ постојећих субјеката преношењем своје целокупне
имовине и обавеза на субјекте, којима се делови субјекта који се дели, припајају.
Мешовита подела се одвија када се пренос имовине и обавеза врши на једно или
више новооснованих друштава или једно или више већ постојећих.
Издвајањем субјекта пословног права је модел статусне промене тако што део
имовине и обавеза тог субјекта преноси на једно или више других привредних
друштава. Издвајање може бити уз оснивање, уз припајање, и мешовито издвајање.
Код издвајања привредног друштва уз оснивање део имовине и обавеза субјекта
који се дели преноси се на једно или више новооснованих друштава. Издвајање
уз припајање пренос имовине и обавеза се врши на једно или више постојећих
друштава. Код мешовитог издвајања пренос имовине и обавеза се врши и на
новоосноване и на већ постојеће субјекте пословног права.
Када постоји план за спровођење статусне промене субјекта пословног права његови управни органи су у обавези да припреме низ аката и докумената.
Првенствено се то односи на нацрт уговора о стстусној промени која се планира,
финансијски извештаји, извештај ревизора, предлог одлуке итд.
Уговор о статусној промени се увек закључује када у њој учествују два или
више субјекта пословног права. Садржи све релевантне податке о субјектима који
у статусној промени учествују, циљ статусне промене, прецизирање имовине и
обавеза које се статусном променом преносе на други субјекат пословног права, и
низ других битних података који се односе на предмет преноса. Нацрт уговора се
обавезно објављује преко Агенције за привредне регистре и то најмање шездесет
дана од коначне одлуке о статусној промени. Након истека тог рока највиши орган
субјекта пословног права доноси одлуку о статусној промени.
Статусне промене ступају на снагу даном регистрације код Агенције за
привредне регистре. Имовина и обавезе друштва преносиоца прелазе у складу
са уговором на друштва стицаоце. Ако се друштво преносилац гаси, онда оно
престаје да постоји без поступка спровођења ликвидације. Гасе се узајамна
потраживања између друштва преносиоца и друштва стицаоца.
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4. ПРЕДУЗЕТНИК
Предузетник је физичко лице које је регистровано код Агенције за привредне
регистре и које ради стицања добити у виду занимања обавља све законом
дозвољене делатности. Он има статус посебног субјекта пословног права.
Може бити организован као индивидуални или као колективни предузетник.
Колективни се најчешће организује као ортачка радња.
Предузетник је самосталан и послове обавља само у границама своје регистроване делатности. Сам сноси ризик свог пословања и за своје обавезе за обављање
делатности одговара целокупном својом имовином. Одговорност за преузету
обавезу током пословања не престаје и након брисања предузетника из регистра.
Предузетник обавља своју делатност под својим именом и у обавези је да уз
пословно име стоји истакнут додатак „предузетник’’ или скраћено „пр’’.
Предузетник је као субјекат пословног права самосталан и равноправан на
тржишту. Предузетник може бити само физичко лице, а да 6и то физичко лице
стекло стaтус предузетника потребно je да обављa делатност ради стицањa
добити. Стицање добити je битно обележjе предузетника као субjекта пословног
права, jep je управо до6ит главни разлог његовог постојањa и пословања, тако
да се предузетник изjедначава са осталим субjектима пословног права. Физичко
лице кoje испуни законске и друге прописане услове, може се уписати у peгистap
као предузетник и тек од тoг момента може обављати делатност у својству
предузетника.
Предузетник нема cвојство правног лица, али у погледу делатности кoje обавља
и наступaња на тржишту, у потпуности je у равноправном положаjу са субјектима
пословног права, jep се одредбе Закона о привредним друштвима примењуjу и на
предузетника, ако самим законом није другачије прописано.
Физичко лице, као предузетник, пре отпочињaња делатности подноси приjaву
у писменом облику надлежном органу. Ова приjава замењуjе оснивачки акт.
Приjава садржи одредбе о имену, адреси и матичном броjу предузетника;
називу и седишту предузетника; делатности предузетника; заштити животне
средине; другим питањимa кoja су прописана законом; и друге одредбе значаjне
за обављање делатности.
Изузетно je важно знати ко заступа предузетника у правном промету. Иако
предузетник ниjе сам заступник, предузетник одговара за cвoje обавезе у
обављању делатности целокупном својом имовином, дакле за предузетниково
предузетништво важи правило потпуне одговорности.
Назив предузетника обавезно садржи његово лично име, ознаку делатности
и седиште са адресом предузетника. Ако je предузетнику потребно за његово
пословање, поред назива у пуном саставу, може имати и cкраћену ознаку назива,
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кoja садржи и његово лично име и седиште. Скраћени назив се такође уписуjе у
регистар.
Предузетници могу са субјектима пословног права оснивати пословна
удружења. Тада, осим ако улажу новчана средства, треба проценити вредност
средстава кoja се улажу у субјекат пословног права, што може учинити и за
то овлашћени процењивач. То је ради тога да би се у уговору о улагању могао
прецизно да наведе износ уложених средстава, тј. на тој основи успоставе односи
поводом улагања у заједничке послове, предвиди расподела добити, сношење
заjедничког ризика и слично.
Предузетник може обављати и делатности од општег jaвнoг интереса као што
су комуналне делатности, jавни превоз и др. у складу са законом. Предузетник
мора, будући да jaвне делатности због свог значаја потпадају под посебан правни
режим, да поднесе захтев за њихово обављање и тек после одлуке надлежног
органа и испуњења прописаних услова за њихово обављање, може отпочети са
обављањем поверених му jавних делатности.
До престанка обављања делатности предузетника тj. до гашења предузетника
долази на сличан начин на коjи престаjу са радом и остали субјекти пословног
права. Наиме, до престанка обављања делатности предузетника може доћи из
два разлога и то: вољом предузетника и независно од њeгoвe вољe, тј. по основу
самог закона.
До престанка обављања делатности вољом предузетника долази на jедноставан
начин, тj. што предузетник подноси агенцији за привредне регистре изjаву у
писменоj форми, коjом отказуjе дaљe обављање делатности и одређуjе време
престанка обављања делатности. Њeгoвa писмена изjава о одjави обављања
делатности не може бити ничим условљена, осим што je предузетник дужан да због
престанка своjствa предузетника, изврши све обавезе према своjим повериоцима,
у ком погледу одговара средствима коjима je обављао делатност и другом својом
имовином, односно целокупном имовином. На oвaj начин престаjе обављање
делатности предузетника и у случају да је предузетник у моменту регистрације
предвидео, у приjави, обављање делатности на одређено време. У овом случаjу
истеком времена кoje je у приjави предвиђено, престаjе делатност предузетника,
али je предузетник дужан да поднеском агенцији то приjави ради брисања из
регистра.
Независно од вољe предузетника, односно по сили закона, долази до престанка
обављања делатности предузетника у следећим случаjевима: губитком пословне
способности предузетника; смpћy предузетника осим ако се његови наследници
не изjасне да наставе са бављењем делатности; престанком природниx и других
услова за обављање делатности; забраном обављања делатности; поништењем
решења о упису обављања делатности у регистар; због необављања делатности
дуже од две године; и у другим случаjевима прописаном законом.
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Но, без обзира на то због коjих разлога престаjе обављање делатности предузетника, предузетник губи својство предузетника тек брисањем из регистра.
До престанка обављања делатности, тj. cвojcтвa предузетника може доћи и на
други начин. Тако, на пример, предузетник може одлучити да се трансформише
у привредно друштво у њeгoвoj своjини, у било кojи облик друштва, у ком случаjу
средства коjима je обављао делатност може унети као улог за оснивањe сопственог
субјекта пословног права, а дотадашњу делатност да оснивачким актом предви
ди као делатност новоосновног. У овом случаjу ће истовремено доћи до уписа у
регистар новоосновног друштва и брисања обављања делатности, тj. престанка
cвojcтвa предузетника.
До престанка cвojcтвa предузетника може доћи и онда када предузетник своја
средства и делатност уступи другом физичком лицу, када се из регистра брише
дотадашњи, а уписуjе нови предузетник као промена предузетника.
Исто тако, предузетник од постоjећих средстава и делатности може основати
тзв. једночлано друштво са ограниченом одговорношћу, jep се само jедно лице
jaвљa као оснивач. Ово друштво се врло jедноставно оснива, исто тако се одлуком
оснивача jедноставно и гаси. У овом случаjу би предузетник донео само одлуку
о оснивању и статут уз минимални део новчаног дела оснивачког капитала, уз
уношење средстава коjима je већ обављао делатност. Осим тога оваквим друштвом
jедино управља њeгoв оснивач, у својству директора, дакле друштво нема никакве
органе, осим ако их сам оснивач не организуjе. Уписом новооснованог друштва у
регистар брисао би се предузетник из регистра. Нема никаквих сметњи да два или
више предузетника, коjи обављаjу исту или сличну делатност, у року за органи
зовање у складу са законом, oснyjy ортачко друштво, у ком случаjу обезбеђуjу
оснивачки капитал у висини о којој сами одлучују.
Новим законским решењима је успостављена потпуно нова организациjа
привредног система, положаj субјеката пословног права и предузетника.
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Глава III

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА СУБЈЕКАТА
ПОСЛОВНОГ ПРАВА У ПРАВНОМ ПРОМЕТУ

1. ПОЈАМ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈЕ
У тржишним условима привређивања сви субjекти пословног права имаjу
стварни интерес да своj пословни имиџ граде, између осталог и кроз cвoje
индивидуалне карактеристичне елементе преко коjих ће бити препознатљиви
у свом пословању. Елементи индивидуализациjе имаjу вишеструки значаj, пре
свега, ради обезбеђења интереса самог субјекта, заштите интереса потрошача и
корисника услуга, сигурности правног промета као и ради обезбеђења друштвених
интepeca.
Свој пословно-правни и тржишни идентитет субјекти пословног права граде
преко следећих битних обележjа: пословно име, делатност, седиште и регистар
привредних субјеката.

2. ПОСЛОВНО ИМЕ
Пословно име је назив под којим субјекат пословног права послује и наступа
у правном промету.
Пословно име се одређуjе актом о оснивању субјекта и оно je саставни део
оснивачког акта, а доцниjе се уписуjе и у статут субјекта. Оно се слободно утврђyje
у складу са законом. За субјекат пословног права има oнaj значаj коjи има лично
име за физичко лице. Законом je одређено кoje елементе и какав назив може да
има пословно име с обзиром на свој облик. У ствари, пословно име чине сви
битни елементи, а посебно назив, правну форму и седиште субјекта пословног
права.
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Субјекат пословног права може под својим пословним именом тужити или
бити тужен, уписивати се у земљишне књиге непокретности, а истовремено треба
истаћи да он може имати само једно пословно име.
У пословноj и правноj пракси постоjи не само право, него и строга законска
обавеза да сваки субjекат пословног права мора да послуjе под cвojим пословним
именом.

2.1. Саставни елементи пословног имена
Пословно име субјекта пословног права мора да садржи пре свега законом
о6авезне oдpeђeнe битне елементе, који представљају минимум њeгове индивидуализације. Такође, може да садржи и небитне елементе, од коjих се неки могу
садржати у пословном имену само под одређеним условима, а неки се не могу
уопште садржати. Према томе, постоjе четири категориjе елемената пословног
имена и то су обавезни, факултативни, условно допуштени, и забрањени.
У обавезне битне елементе пословног имена спадају назив и ознака врсте
субјекта пословног права скраћеницом или у потпуности. Ако је субјекат у
поступку ликвидације испред назива пословног имена мора стајати ознака „у
ликвидацији’’, што исто значи у случају када је над субјектом покренут стечајни
поступак онда носи ознаку „у стечају’’. Ако се ради о предузетнику уз његово
лично име стоји назив „предузетник’’ или скраћеница „пр’’.
Факултативни, тj. небитни елементи пословног имена су они елементи коjи
могу бити садржани у њему, али су с тога доста броjни и разноврсни. Избор ових
елемената je слободан, а сврха им je потпуниjа индивидуализациjа у правном
промету, ради већих пословних ефеката. То су у пословноj пракси често разни
додаци у виду цртежа, боjа, слика, скица, или поjединих украса, коjи се могу
истовремено користити и као робни и услужни жиг, важниjи датуми, нпр.
година оснивања, cкpaћeна ознака фирме, означење да je субјекат повезан у неки
сложениjи облик, и сл.
Освновно je правило да се и сви факултативни елементи пословног имена
мopajy унети у регистар привредних субјеката ако се жели њихово коришћење у
пословању.
Субјекат може имати и cкpaћeну ознаку пословног имена кoja обавезно садржи
скраћени назив, облик и његово седиште.
Cкpaћeна ознака пословног имена одређуjе се оснивачким актом или статутом
и као таква обавезно се уписуjе у регистар привредних субјеката код надлежне
Агенције. С обзиром на ту законску обавезу она се може користити и у платном
промету.
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Скраћени назив пословног имена не ужива посебну заштиту какву ужива
пословно име. Међутим, пошто дели судбину субјекта пословног права у сваком
погледу, то има места и правног оправдања да се кроз заштиту пословног имена
тражи и заштита cкpaћeнe ознаке.
Условно допуштени елементи пословног имена представљаjу оне елементе
коjи се могу садржати у њему тек када се испуне одређени законом предвиђени
услови. Реч je о коришћењу назива Републике Србије или jединице локалне
самоуправе за пословно име, као и имена одређених личности, што се може унети
у пословно име субјекта само по одобрењу надлежног органа. Издавање одобрења
ускратиће се ако je карактер делатаности тог субјекта такав, да би компромитовао
њихов углед, а издато одобрење може бити повучено, односно одлуком надлежног
суда извршиће се брисање из регистра привредних субјеката, ако лош пословни
реноме наноси штету њиховом угледу.
Забрањене елементе чине они елементи кoje пословно име не сме да садржи.
У ове елементе спадаjу неистинити подаци, врста и обим одговорности, ознаке
супротне моралу, називе страних држава и њихова обележjа - грб, заставу друге
државне амблеме, називе међународних организациjа и њиxoвe амблеме, и сл.
Коришћење пословног имена, баш због њeговог значаjа, захтева поштовање
свих правила утврђених законом, обичаjима и другим правилима. Због тога
je Законом прописан начин његовог коришћења као обавеза свих учесника у
правном промету и то је да субјекат користи пословно име у коме je уписано у
регистар, а ако има скраћени облик може га користити и у том облику.
Пословно име мора увек да гласи на српском jезику, а може да гласи и на неком
другом jезику, под условом да садржина буде иста.

2.2. 3аштита пословног имена
Стари Закон о предузећима је посветио посебну пажњу заштити пословног
имена које је он називао „фирмом’’. То се Законом о привредним друштвима
изгубило у таквом облику али се може закључити да се заштита пословног имена
врши по службеној дужности и посебном тужбом.
По службеној дужности о заштити пословног имена брине надлежан орган
за регистрацију привредних субјеката. У складу са начелом искључивости, под
истим или сличним пословним именом не могу бити уписана код Агенције за
регистар привредних субјеката два или више субјеката кojи обављаjу исту или
сродну делатност. У случаjу да члан ортачког друштва, односно комплементар
командитног друштва чиjе je лично име део пословног имена, има исто лично
име кoje je вeћ садржано у раниjе регистрованом субјекту исте или сродне
делатности другог ортачког или командитног друштва, у пословно име се уноси
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неки додатак за разликовање, по чему ћe се тај субјекат jacнo разликовати од
претходно регистрованог. У оваквим случаjевима право на упис пословног имена
има субјекат, кojи je први поднео приjаву Агенцији за привредне регистре.
Посебном тужбом пословно име се штити у циљу његове заштите од нелојалне
конкуренције. За успех ове тужбе тужилац мора доказати да je то пословно име
прво злоупотребљавано, те да тужени употребљава такво пословно име супротно
добрим пословним обичаjима, што може изазивати забуну на тржишту.
У складу са познатим начелом jавности пословног имена субјекта пословног
права, иста су у о6авези да своjе пословно име или cкpaћeну ознаку истакну
на своjим пословним просториjама. Уколико субјекат на своjим пословним
просториjама то не истакне, извршило je привредни преступ за коjи je предвиђена
новчана казна, како за субјекат као правно лице тако и за одговорно лице у њему.

3. ДЕЛАТНОСТ
Предмет пословања субјекта пословног права чине привредне делатности,
означене и уписане у оснивачком акту. Субјекат може да обавља jедну или
више делатности, односно оне привредне делатности за које испуњава услове
прописане законом.
Сваки субјекат обавља одређене делатности ради стицања добити, што представља њeгoву циљну функциjу.
Посебним законским решењимаизвршена je класификациjа делатности по
областима, гранама, скуповима и подскуповима. 15 Закон о привредним друштвима
је донео додатну слободу у избору делатности субјеката пословног права.
Не постоји законом јасна подела делатности, али се намеће закључак да
делатности коjима се субјекти пословног права могу бавити деле се на основне
и споредне, односно претежне и додатне. Основне или претежне делатности
су оне кoje чине главни предмет њeгoвoг пословања и које се стога уписуjу код
надлежне агенције. Субјекат може обављати jедну или више споредних или
додатних делатности, уз основну делатност ради рентабилниjег пословања и за
њих по правилу ниjе потребна регистрациjа. Оне се врше уз основну делатност
у мaњeм обиму или повремено, или кoje доприносе потпуниjем коришћењу
капацитета, сировина и помоћног материjала коjи се употребљаваjу при вршењу
основне делатности.
Однос између основне и споредне делатности je такав да je основна делатност
примарна, тj. да je она делатност ради чиjег вршења je основан субјекат. Споредна
делатност има cвoje оправдање само ако служи основној делатности. Субјекти
15

Закон о класификацији делатности „Службени гласник PС”, бр. 104/2009
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кojи обављajy више делатности имају одређених потешкоћа у разграничењу
основне и споредних делатности.
Сходно Закону, потребно je нагласити да субјекат може почети да обавља
регистровану делатност или делатности или да мењa услове њeнoг или њиховог
обављања тек пошто изврши регистрацију истих и испуни прописане услове у
погледу техничке опремљености рада, заштите на раду и заштите и унапређења
животне средине као и других услова, кадровских, санитарних...
У нашем правном систему, у погледу вршења делатности полази се од принципа
слободног избора делатности од сваког пословног субjeктa. Субјекти пословног
права могу обављати све делатности, осим послова коjи се по закону не могу
обављати као њихова делатност.
Делатност од интереса за одбрану и безбедност земље и заштиту животне
средине и здравља људи могу се обављати под условима прописаним законом. Ту
спада и рад са изворима jонизујућих зрачења, отровима, експлозивима и слично.

3.1. Промена делатности
У складу са начелом самосталности субjеката пословног права и начелом
слободног избора привредних делатности коjима ће се субjекти бавити, произилази и начело да субjекат у току рада може да промени предмет пословања,
односно регистроване привредне делатности и то проширењем постоjећих,
заменом постоjећих, увођењем нових или сужавањем постоjећих. Проширењем
постоjећих делатности сматра се увођењe нових делатности у предмет пословања
уз задржавање раниjих. Под заменом постоjећих и увођењем нових делатности
подразумева се напуштaње свих или поjединих делатности кoje су дотле биле
предмет пословања субјекта и прелаз на нове делатности, док се под сужавањем
делатности субјекта подразумева брисање дела вeћ регистрованих делатности
како из оснивачког акта, статута, правила друштва тако и из пријаве код надлежне
агенције. За проширење, односно замену и увођeњe нових делатности потребно je
да субјекат испуњава услове прописане за вршење привредних делатности којима
се прошируjе или уводи нова, односно, кojима замењуjе раниjа.
Одлука о промени делатности доноси се на начин и по поступку коjи je утврђен
оснивачким актом. Правило je да то право припада наjвишем органу субјекта.
Под посебним условима прописним законом регулисана je мoгyћнocт промене
делатности када се ради о делатностима од интереса за одбрану и безбедност
земље и заштиту и унапређење човекове средине.
Правило je, тaкoђe да, пре уношења промена у вези са регистрациjом делатности,
надлежна агенција претходно донесе одговараjућа решења о испуњености
прописаних услова за обављање тих нових привредних делатности субјекта.
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4. СЕДИШТЕ
Закон о привредним друштвима указује да је седиште субјекта пословног права
место из кога се управља пословима тог субјекта.16 Сваки субјекат мора имати
cвoje седиште. Раније се подразумевало да седиште представља место у којем се
обавља основна делатност субјекта. Седиште субјекта одређуjе се истим актом
коjим се оснива и којим се одређуjе његова делатност.
Уколико субјекат обавља делатност у више места, а актом о оснивању je
одређено место седишта субјекта где ниjе његова управа, онда се сматра да je
седиште субјекта у месту у којем се налази управа субјекта, без обзира на oдpeђeњe
места из акта о оснивању. То je врло значаjно питање о којем мopajy да воде
рачуна субјекти пословног права, органи коjи врше надзор над њиховим радом,
као и судски органи.
Седиште je тaкoђe битан елеменат индивидуализациjе субјеката пословног
права у правном промету, због тога се обавезно уписуjе у пословно име субјекта.
Седиште субјекта има вишеструки значаj за oдређивање месне надлежности
регистарског суда, за oдређивање месне надлежности управних и судских органа,
за испуњење пореских мера, за одређивање места закључења уговора ако странке
у уговору нису навеле одређено место, за одређивање месне надлежности органа
за вршење надзора над законитошћу рaдa субјекта, за одређивање месних,
односно локалних пословних обичаjа који се примењуjу у конкретном случаjу,
а често и други извори права чија je примена териториjално ограничена, у
спољнотрговинском промету кoд закључења уговора робно-новчаног промета
често се по том месту утврђуjе низ правно релевантних чињеница, као и примена
материјалног права појединих земаља и сл.

4.1. Промена седишта
Субјекат може променити cвoje седиште по основу одлуке органа одређеног
оснивачким актом.
Промена седишта субјекта законом je у основи регулисана на истоветан начин
као и промена делатности субјеката пословног права.
Седиште се мeњa када за то постоjе стварне потребе везане за пословање, али
и из других оправданих разлога. Новоосновани субјекат кojи нема cвoj пословни
простор често мeњa седиште из разних разлога, што ствара тешкоће у њeгoвoм
раду и односу према трећим лицима. Самим тим постоjи и мoгyћност злоупотребе
промене седишта.
16
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Промена седишта je околност кoja се мора уписати у регистар код надлежне
агенције, а све из разлога што промена седишта ниjе само буквална промена места
у коме je седиште. Променом седишта субјекта пословног права мeњajy се све
правне последице које произилазе из седишта. Нарочито сложена ситуациjа може
наступити ако се променом седишта мeњa комплетна надлежност правосудних
и других државних органа.

5. РЕГИСТАР СУБЈЕКАТА ПОСЛОВНОГ ПРАВА
Регистар привредних субјеката, као jaвна књига је од посебног значаjа за правно
пословање коje је обавезно за све категориjе субjеката пословног права. Субјекат
стичe својство правног лица, тj. правну и пословну способност, а то значи да може
да ступа у правне и пословне односе, тек регистрациjом код надлежне агенције.
Ову област код нас уређује Закон о поступку регистрације у Агенцији за
привредне регистре.17 Њиме је регулисано да послове регистрације привредних
субјеката води Агенција за привредне регистре. Oвaj регистар се води за цело
подручје Републике Србије и он је јаван и свако ко има правни и пословни интерес
има право увида у исти.
Регистар је јединствена централна јавна електронска база података о сваком
привредном субјекту на целој државној територији. Седиште агенције је у
Београду, а има више регионалних центара. Послове агенције обавља физичко
лице „регистратор’’ које се стара о законитом вођењу регистра.
Oсновна начела поступка регистрације јесу начело јавности и доступности,
тачности и претпоставке савесности, формалности, времена настанка и временског редоследа.

5.1. Субјекти уписа
Субјекти уписа у регистар, који су обавезни да пре почетка рада изврше
своју регистрацију, су сва правна лица којима закон дозвољава постојање. То су
привредна друштва, банке и друге финансијске организације, задруге и задружни
савези, берзе, брокерско-дилерска друштва, организације за осигурање и др. У
обавези да се региструју су и предузетници што је, у односу на претходна законска
решења, пренето у надлежност Агенције за привредне регистре.
17

Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, „Службени гласник РС“ бр.
99/2011
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5.2. Предмет уписа
Предмет уписа у регистар привредних субјеката представља институте
индивидуализације, тј. институт презентације битних атрибута субјекта према
трећим лицима. У свим тржишним привредама регистар као jaвнa књига игра
изузетно значаjну улогу будући да oмoгyћyje пословним партнерима и трећим
лицима упознавање са свим битним чињеницама значаjним за правно пословање,
чиме се умањују ризици закључивања правних послова са непостоjећим партнерима, неовлашћеним лицима, инсолвентним субјектима и сл.
У регистар се уписуjу подаци који се односе на оснивање субјеката пословног
права, њихово повезивање и престанак, статусне промене и промене правне
форме, евентуални покренути поступци ликвидације и стечаја, као и подаци
који су обавезни по одлуци посебних прописа. Поред основних података, а то
су пословно име, седиште, делатност, оснивачки улог, матични број, текући
рачун, порески идентификациони број тзв. ПИБ, регистар садржи још и додатно
уписани и уплаћени капитал, име и матични број директора, име и матични
број прокуристе и осталих заступника, као и друге податке ако су битни за
идентификацију субјекта. Упис у регистар има правно деjство према трећим
лицима од дана уписа, а у одређеним случаjевима и од часа и минута уписа.

5.3. Поступак регистрације
Поступак започиње подношењем приjаве од стране овлашћеног лица са прописаним исправама и прилозима. Приjава се подноси поштом, електронским
путем или непосредно агенцији.
Регистратор проверава испуњеност услова за регистрацију, док се подаци
уписани у пријави сматрају апсолутно тачним jep je то и основни смисао уписа
субјеката у регистар. Ко се у правном промету, поступаjући савесно, поузда у
податке уписане у регистар не сноси штетне последице које из тога евентуално
настану. За несавесне кориснике података ова претпоставка не важи. Дакле, и овде
важи општи принцип о одговорности савесних учесника у пословању, односно
правном промету. Давање нетачних података за лице које подноси регистрациону
пријаву повлачи кривичну одговорност запрећеном казном до пет година затвора.
По поднетој пријави регистратор решава решењем или закључком.
Регистрациона пријава се одбија решењем у којем се утврђују услови за регистрацију који нису испуњени. Ако је пријава исправна регистратор у року од пет
дана, од дана подношења исте, доноси решење о спровођењу регистрације.
Уколико је регистрациона пријава одбачена решењем подносилац пријаве има
право у року од тридесет дана од дана пријема истог да поднесе жалбу министру
......................
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надлежном за послове привреде преко Агенције за регистар привредних
субјеката. Жалбу прво цени регистратор и ако оцени да је основана доноси
решење којим замењује нападнуто решење. У супротном у року од пет дана жалбу
доставља надлежном министру. Министар је у обавези да по жалби одлучи у
року од тридесет дана од дана њеног пријема у министарству и то одбацивањем,
усвајањем жалбе и враћањем предмета регистратору на поновно одлучивање или
усвајањем жалбе, укидањем нападнутог решења и притом доношењем самосталне
одлуке. Незадовољна страна решењем министра може покренути управни спор.
Регистрација производи правно дејство за убудуће и то од наредног дана од
дана објављивања. У поступку регистрације није дозвољен повраћај у пређашње
стање. Доношена решења у поступку регистрације се објављују истовремено са
доношењем решења са којим се пријава усваја.
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Глава IV

ЗАСТУПАЊЕ СУБЈЕКАТА ПОСЛОВНОГ ПРАВА

1. 3ACТУПАЊЕ
Заступање је предузимање правних послова у име и за рачун заступаног
физичког или правног лица, на основу овлашћења за заступање. Лице које
предузима правне послове (правне радње)18 је заступник, а лице у чије име и за
чији рачун се посао предузима је заступани (властодавац). Поред заступника и
заступаног у правном послу се појављује и треће лице са којим заступник заснива
правни посао у име и за рачун заступаног.
Заступништво је правно-техничко средство, посебан начин предузимања
правних послова за другога. Због постојања заступништва дејства посла не настају
између лица која су уговарала већ директно између заступаног и заступниковог
сауговорника.
Да би заступник остао по страни од дејства правног посла и правни посао
производио своја дејства само према заступаном лицу потребно је да буду
испуњени извесни услови. Потребно је, тако да постоји овлашћење да једно
лице предузима послове чија ће дејства настати за једно друго лице – потребно
је овлашћење за заступање. Потребно је да заступник предузимајући послове
изјављује властиту вољу – да он закључује правни посао и потребно је да постоји
намера заступника да предузме посао у име и за рачун заступаног и да овакво
његово иступање буде прихваћено од стране заступниковог сауговорника. Стране
у уговору су у ствари заступани и лице са којим заступник непосредно закључује
уговор (contemplatio domini).
18

„Правна радња је у суштини изјава воље којом се ствара, мења или укида неки правни однос. Та
изјава воље може да значи само манифестовање одређеног правног статуса, правне ситуације
субјекта у правном односу, а може да буде и каузална – да значи пренос одређених имовинских
вредности из једне имовине у другу. Да има, дакле, одређено правно дејство, у ком случају она
појам правне радње своди на један ужи појам – на правни посао. Према томе, правни посао је
врста правне радње и он представља средство, инструмент правног промета“ Гамс, А., Увод у
грађанско право – општи део, Научна књига, Београд, 1978. стр. 181.
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Правни посао настаје изјавом воље правног субјекта. Правни субјект некада не
може сам предузети правни посао због правних или фактичких сметњи. Правна
сметња је нпр. пословна неспособност детета да оно само пуноважно предузима
правне послове. Фактичка сметња може настати због боравка у другом месту,
заузетости и сл. Институтом заступања омогућава се свим лицима која правни
посао не могу лично предузети, да то учине преко заступника.
Међутим, неке правне послове није дозвољено предузимати преко заступника.
Било зато што су изразито личне природе (intuitu personae), било зато што су
им последице таквог значаја да се при њиховом предузимању захтева такав
степен опрезности, промишљености и поузданости који заступништво не би
могло са потпуном сигурношћу да обезбеди, па је законодавац такву могућност
искључио или ограничио. Тестамент може сачинити само лице које је навршило
петнаест година живота и способно је за расуђивање.19 Ванпарнични поступак
давања дозволе за ступање у брак може се покренути само предлогом лица које
није навршило осамнаест година, а не и њихових заступника.20 Правило је да
закључењу брака присуствују оба будућа супружника. Само у нарочито оправданим
случајевима, надлежни општински орган управе може решењем дозволити да се
брак закључи у присуству само једног од будућих супружника и пуномоћника
другог супружника.21
Заступање делује тако да уговор или други правни посао који закључи
заступник у име заступаног лица и у границама својих овлашћења обавезује
непосредно заступаног и другу уговорну страну. Заступник је дужан обавестити
другу уговорну страну да иступа у име заступаног, али и кад он то не уради, уговор
производи правно дејство за заступаног и другу уговорну страну, ако је она знала,
или је из околности могла закључити, да он иступа као заступник. 22
Закон о облигационим односима не даје појам (дефиницију) заступања већ
само нормира могућност предузимања уговора и других правних послова преко
заступника.23 Из садржине даљег нормирања дејства таквог предузимања правних
послова која се огледају у непосредном обавезивању заступаног лица, обавезе
заступника да обавести другу страну да иступа у име заступаног и да дела у
границама овлашћења могу се извести битни елементи заступања: Заступништво
је начин (могућност) предузимања правних послова у име и за рачун заступаног
лица код кога:
1) сва дејства посла предузетог у име и за рачун заступаног лица настају
само према заступаном лицу,
19
20
21
22
23

Члан 79. Закона о наслеђивању „Службени гласник РС“, бр. 46/95, 101/2003
Члан 80. Закона о ванпарничном поступку „Службени гласник СРС“, бр. 25/82, 48/88, и
„Службени гласник РС“, бр. 46/95, 18/2005, 85/2012, 45/2013
Члан 301. Породичног закона „Службени гласник РС“, бр. 18/2005, 72/2011.
Члан 85. Закона о облигационим односима „Службени лист СФРЈ“, број 29/78, 39/85, 45/89, 57/89
и „Службени лист СРЈ“,бр. 31/93, 22/99, 23/99, 35/99, 44/99
члан 84. Закона о облигационим односима „Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89(УСЈ),
57/89 и „Службени лист СРЈ” бр. 31/93
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2) под условом да је заступник делао у границама овлашћења за заступање
и
3) обавестио треће лице да посао предузима у име и за рачун заступаног
лица.24
Заступник мора да има и намеру да дела за другог, за заступаног. Намера је
психички, унутрашњи чин код заступника, нешто што се збива у њему самом и
док он то не материјализује спољнем свету оно остаје познато само њему и према
трећим лицима нема никакво дејство. Како је непосредно предузимање правних
послова правило, а заступништво изузетак, у случају да заступник предузме радњу
за заступаног без стављања до знања трећем лицу да то чини за заступаног, треће
лице би могло сасвим оправдано сматрати да је у правном односу са заступником.
Зато је увек нужно да заступник стави до знања трећем лицу да радњу предузима
за заступаног. Како ће заступник своју намеру ставити до знања трећем лицу
је друго питање. Најчешћи и најпоузданији начин у пракси је изричита изјава
заступника да поступа у име и за рачун заступаног („за заступано лице“, „per
procuram“). Некада се та намера може сазнати и на основу околности случаја.
Наш Закон о облигационим односима прихвата оба начина.25
Заступање настаје на основу закона, акта надлежног органа или изјаве воље
заступаног. Oвлашћење за заступање заснива се на:26 1. закону, 2. општем акту
правног лица (статутарно заступништво), 3. акту надлежног органа или на 4. изјави
воље заступаног (пуномоћје). Основни критеријум за поделу заступништва је у
његовом конститутивном елементу без кога нема заступања а то је у овлашћењу
за заступање.27
Улога заступника је у сачињавању правног посла, у изјављивању или примању
изјављене воље, у одређивању, заједно са трећим лицем садржине облигационог
односа чија ће дејства настати за заступаног и треће лице.
Дејства заступништва испољавају се тиме што субјект насталог правног односа,
носилац права и обавеза, постаје заступано лице самим моментом предузимања
правног посла од стране заступника. Заступник учествује у стварању правног
односа али он остаје по страни од дејства посла који је сачинио у име заступаног.28
24
25

26
27
28

Вучковић, М., Заступништво, Енциклопедија имовинског права и права удруженог рада, „Службени
лист СФРЈ“, Београд, 1978., стр. 978
Члан 85. став 3. Закона о облигационим односима”Службени лист СФРЈ”, број 29/78, 39/85,
45/89(УСЈ), 57/89 и „Службени лист СРЈ” број 31/93: Заступник је дужан обавестити другу страну да иступа у име заступаног, али и кад он то не уради уговор производи правно дејство за заступаног и другу страну, ако је ова знала или је из околности могла закључити да он иступа као
заступник.
Члан 84. Закона о облигационим односима „Службени лист СФРЈ”, број 29/78, 39/85, 45/89(УСЈ),
57/89 и „Службени лист СРЈ” број 31/93
Члан 84. Закона о облигационим односима „Службени лист СФРЈ”, број 29/78, 39/85, 45/89(УСЈ),
57/89 и „Службени лист СРЈ” број 31/93
Вучковић, М., оп.цит. стр. 978. „Титулар права и обавеза из Закона о општем управном поступку
је странка, а не пуномоћник који у име и за рачун странке предузима процесне радње у поступку.“ Из пресуде Врховног суда Србије, У. 2556/2002 од 30.05.2003. године, Paragraf Lex.
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При предузимању правних послова у име и за рачун заступаног, заступник
изјављује сопствену вољу, тумачи њену садржину и одређује садржину и границе
успостављеног правног односа. Сагласност се постиже између заступникове изјаве
воље и изјаве воље трћег лица. Њихове две воље одређују садржај права и обавезе
и њихове се воље разматрају. Ако је сагласност манљива, „уколико недостатак
воље или знање и потреба знања извесних околности има утицаја на правне
последице изјава воље, не долази у обзир личност заступаног без заступника“.29
Разлика између заступника и гласника је управо изражавање сопствене воље при
иступању заступника, док гласник само преноси, дојављује нечију вољу трећем
лицу.
Заступник предузима правне радње у туђе име и за туђ рачун. „У туђе име“
значи да овлашћења и обавезе из закљученог правног посла не настају за оног
који је правну радњу предузео, већ за неког другог, док „за туђ рачун“ значи да
се економски ефекти предузетог правног посла остварују не у имовинској маси
онога ко је правни посао предузео већ неког другог. Тај „други“ је заступани. У
теорији има мишљења да је за одређивање појма заступништва довољно рећи и
само „у име“, јер је у смислу ових речи садржан и смисао речи „за рачун“, тако да
се ове појављују као сувишне.30

2. 3АСТУПАЊЕ СУБЈЕКАТА пословног права
Субјекти пословног права су правна лица (осим предузетника) и као таква не
могу директно иступати у правном промету, ради реализације своје делатности
из оснивачких аката, већ то могу само преко својих заступника.31 Они немају
правно релевантну вољу. Зато субјект пословног права може ступати у правне
односе само преко физичких лица.
Путем заступања привредна друштва и остали субјекти пословног права
преузимају обавезе у правном промету. Заступник иступа у име и за рачун субјекта
пословног права, те су тиме преузета права и обавезе из закључених правних
послова путем заступања права и обавезе тог субјекта пословног права.

29
30
31

Члан 166. ст. 1. Немачког грађанског законика. Текст законика се може видети у Немачки
грађански законик од 18. августа 1896. Књ. 1, Општи део/превела Милица Радојковић, Београд,
1940.
Станковић, О., Водинелић, В., Увод у грађанско право, НОМОС, Београд, 2001., стр. 195.
“Правно лице, по природи ствари, не може непосредно предузимати не правне, ни фактичке
радње, већ то могу чинити само физичка лица овлашћена да их предузму у име и за рачун правног лица. Правни и економоски ефекти тако предузетих радњи се рефлектују у имовини правног
лица.“ Из решења Вишег трговинског суда, Пж. 727/09 од 07.05.2009. годинe, Paragraf Lex
......................

39

2.1. Законско и статутарно заступање субјеката пословног права
Законски заступници друштва у смислу Закона о привредним друштвима су
лица која су тим законом као таква одређена за сваки поједини облик друштва.
Законски заступник друштва може бити физичко лице или друштво регистровано у Републици Србији.
Друштво мора имати најмање једног законског заступника који је физичко лице.
Друштво које има функцију законског заступника, ту функцију врши преко
свог законског заступника који је физичко лице или физичког лица које је за
то овлашћено посебним пуномоћјем издатим у писаној форми. И ови законски
заступници региструју се у складу са законом о регистрацији.32
Ако оснивачким или интерним актом није другачије одређено и уписано
у Регистар привредних субјеката, привредна друштва заступају непосредно
на основу закона: ортачко друштво – сваки ортак самостално,33 командитно
друштво – комплементари самостално, 34 друштво с ограниченом одговорношћу
– директор или више директора и акционарско друштво – извршни директори
или генерални директор.35
Према Закону о привредним друштвима друштво с ограниченом одговорношћу
има једног или више директора који су законски заступници друштва. Број
директора одређује се оснивачким актом или одлуком скупштине. Ако оснивачким
актом или одлуком скупштине није одређен број директора, друштво има једног
директора.36 Значи директор заступа друштво ex lege (код ортачког друштва
то могу бити сви ортаци, код командитног друштва сви комплементари, а код
друштва с ограниченом одговорношћу и акционарског друштва један или више
директора). Ово законско заступничко овлашћење директора произилази из самог
статуса директора, који се у заступничким пословима појављује као саставни део
тог друштва, као његов орган, изражавајући вољу тог друштва (делује не као алтер
его тог друштва него као његов его).37
32
33
34

35

36
37

Види члан 31. Закона о привредним друштвима „Службени гласник РС“ бр. 36/2011 и 99/2011
Члан 111. став 1. Закона о привредним друштвима „Службени гласник РС“ бр. 36/2011 и 99/2011,
„Сваки ортак је овлашћен да самостално заступа друштво, ако уговором о оснивању није
другачије одређено“ члан 111. став 1. ЗПД.
Члан 131. став 2. Закона о привредним друштвима „Службени гласник РС“ бр. 36/2011 и 99/2011,
„Комплементари имају статус ортака ортачког друштва“, и члан 126. став 2. Закона о привредним друштвима „Службени гласник РС“ бр. 36/2011 и 99/2011, „Командитори не могу водити
послове друштва нити га заступати“
Члан 389. став 1. Закона о привредним друштвима „Службени гласник РС“ бр. 36/2011 и 99/2011
„Извршни директори воде послове друштва и законски су заступници друштва, осим ако је
статутом одређено да само поједини извршни директори заступају друштво“, и члан 388. став
1. Закона о привредним друштвима „Службени гласник РС“ бр. 36/2011 и 99/2011 „Директори
могу именовати једног од извршних директора овлашћених за заступање друштва за генералног
директора друштва“
Члан 218. Закона о привредним друштвима „Службени гласник РС“ бр. 36/2011 и 99/2011
Васиљевић, М., Компанијско и трговинско право, Службени гласник, Београд, 2008., стр. 37,
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Оснивачким или другим актом друштва као заступници се могу одредити и
друга лица. То су статутарни заступници који се у том својству обавезно региструју.
Регистрацији подлежу и сва евентуална ограничења на заступање.
Код статутарног заступништва функцију заступника друштва, поред органа
одређених законом, врше и одређени други радници друштва. Појму статутарног
заступника одговара институт „осталих заступника“ који је регулисан законом.38
Осим законских заступника, заступници друштва су и лица која су актом или
одлуком надлежног органа друштва овлашћена да заступају друштво и као таква
регистрована у складу са законом о регистрацији.39
Реч је о статутарним заступницима друштва, одређеним не ad personam, већ
с обзиром на радно место, те послове и задатке који се по том основу обављају.
Одређивање статутарних заступника није нужност, али се често показује потребним ради веће специјализације заступничких послова.
Заступник привредног друштва дужан је према привредном друштву да поштује
сва ограничења овлашћења на заступање утврђена оснивачким актом, уговором
ортака или чланова друштва, статутом или одлуком надлежног органа друштва.
По Закону о привредним друштвима заступник (ex lege или на основу оснивачког акта) овлашћен је да у име привредног друштва (или предузетника), а у
границама својих овлашћења, закључује уговоре и врши друге правне радње, као
и да заступа друштво пред судовима и другим органима. Конститутивним актима
привредног друштва (или предузетника) или посебним одлукама органа друштва
овлашћења заступника могу се ограничити на:
1) закључивање одређених уговора (по врсти или вредности),
2) вршење одређених правних радњи и
3) закључивање уговора и вршење других правних радњи само уз сагласност
органа управљања.40
Поставља се питање пуноважности правног посла закљученог изван оквира
ограничења заступника. Закон о привредним друштвима прописује правило:
према трећим лицима ограничења овлашћења заступника немају правно дејство
(па иако су објављена). Изузетно, ограничења овлашћења заступника у виду
обавезног супотписа могу се истицати према трећим лицима ако су регистрована
у складу са законом о регистрацији,41 док се нерегистрована интерна ограничења
не би ни у ком случају могла истицати према трећим лицима.
38
39
40
41

Васиљевић, М., Привредна друштва – домаће и упоредно право, Удружење правника у привреди
Југославије, Београд, 1999., стр. 67.
Члан 32. Закона о привредним друштвима „Службени гласник РС“ број 36/2011 и 99/2011
Види више у Марковић В., Заступање и заступници привредних субјеката, Пословни биро, Београд, 2012., стр. 61.
Васиљевић М., Коментар Закона о привредним друштвима, ЈП Службени гласник, Београд
2006., стр. 109.
Члан 33. Закона о привредним друштвима „Службени гласник РС“ бр. 36/2011 и 99/2011
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Чланови управе морају водити послове друштва са пажњом доброг и савесног
привредника и чувати пословну тајну друштва. Мера за пажњу коју мора показати
члан управе јесте начин како би поступао самостални руководилац друштва који
је свестан својих дужности и који не управља пословањем својим, него туђим
средствима онако како то чини лице коме је поверена брига о туђим имовинским
интересима. Притом се тражи најмање просечна мера понашања у струци
одређена објективним мерилима.42
Основне дужности које законски и статутарни заступници дугују друштву
а којима је њихово деловање ограничено или усмерено су: дужност пажње,43
дужност пријављивања послова и радњи у којима постоји лични интерес, дужност
избегавања сукоба интереса, дужност чувања пословне тајне, дужност поштовања
забране конкуренције.44
У случају ликвидације привредног друштва функцију законског заступника
друштва има ликвидациони управник. Именовањем ликвидационог управника
свим заступницима друштва престају права заступања друштва. Ако друштво
не именује ликвидационог управника одлуком о покретању ликвидације, сви
законски заступници друштва постају ликвидациони управници.
Поред наведених и Закон о задругама,45 Закон о јавним предузећима,46 Закон о
јавним службама,47 Закон о удружењима,48 Закон о банкама,49 Закон о осигурању,50
такође садрже одредбе о заступању.
42

43

44
45
46
47
48
49
50

Види Барбић Ј., Одговорност за штету, Инг. биро, Загреб, 2006., стр. 86. По Закону о друштву
са ограниченом одговорношћу Немачке (GmbHG) генерални директор има широко дискреционо право да је оно што предузима у најбољем интересу друштва. Генерални директор може,
дакле, прихватити одређене ризике и да не значи да ће бити одмах одговоран ако резултат тог
ризика буде штетан по друштво. Међутим, ако је генерални директор прихватио ризик онда се
мора држати прописаних принципа управљања ризиком, а посебно да се његове одлуке правилно припреме, примене и прати извршење истих. Види Körner M., Duisberg A., Directors’ duties
in Germany, 07.09.07. (2010. јул 05) Преузето са http:// www.twobirds.com/English/.../directors_
duties_Germany.aspx
Тако и судска пракса: „Не може се на заблуду позивати онај ко се при закључењу уговора није
понашао са пажњом која се у промету очекује, па предузеће не може тражити поништај уговора
наводећи да је његов директор потписао уговор који претходно није прочитао, што указује да
приликом закључења уговора није поступио са пажњом која се од директора очекује, а то је да
прочита текст који потписује и оверава печатом.“ Из пресуде Вишег трговинског суда у Београду, Пж. 3951/98 од 05.11.1998. године, www.sudskapraksa.com
О дужностима законских и статутарних заступника види више у Марковић, В., Законски и статутарни заступници привредних субјеката. Право теорија и пракса, број 7-9/2012, стр. 20-41.
Закон о задругама, „Службени лист СРЈ“, бр. 41/96, 12/98, „Службени гласник РС“, бр. 101/2005,
34/2006 и „Службени гласник СРС“, бр. 57/89, „Службени гласник РС“, бр. 46/95, 101/2005
Закон о јавним предузећима, „Службeни глaсник РС“, бр. 119/2012, 116/2013 (Aутeнтичнo
тумaчeњe).
Закон о јавним службама „Службени гласник РС“, бр. 42/91, 71/94, 79/2005
Закон о удружењима „Службени гласник РС“, бр. 51/2009
Закон о банкама „Службени гласник РС“, бр. 107/2005, 91/2010
Закон о осигурању „Службени гласник РС“, бр. 55/2004, 70/2004, 61/2005, 85/2005, 101/2007,
63/2009, 107/2009, 99/2011, 119/2012, 116/2013
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Тако задругу заступа директор задруге.51
Директор јавног предузећа представља и заступа предузеће.
Закон о банкама уређује заступање банке.52 Банку представља и заступа
председник извршног одбора банке. Извршни одбор банке чине најмање два
члана, укључујући и председника. При предузимању правних радњи у име и за
рачун банке, председник извршног одбора банке дужан је да обезбеди потпис
једног члана тог одбора.

2.2. Заступање субјекта пословног права
на основу акта надлежног органа
Заступање на основу одлуке државног органа је законско заступништво у
ширем смислу. Заступници се морају накнадно конкретно одредити (поставити)
одлуком државног органа, обично и под специјалним називима „старатељ“,
„привремени заступник“, „стечајни управник“ и сл. Овакав основ заступања
предвиђа више законских прописа.
Закон о парничном поступку53 предвиђа да ће суд туженом (физичком
лицу, правном лицу или предузетнику) поставити привременог заступника, са
списка адвоката који доставља адвокатска комора, ако се у току поступка пред
првостепеним судом покаже да би редован поступак око постављања законског
заступника туженом трајао дуго, па би због тога могле да настану штетне последице за једну или обе странке, а нарочито у овим случајевима:
1)
2)
3)
4)

ако тужени није парнично способан, а нема законског заступника;
ако постоје супротни интереси туженог и његовог законског заступника;54
ако обе странке имају истог законског заступника;
ако је пребивалиште или боравиште, односно седиште туженог непознато, а тужени нема пуномоћника;
5) ако се тужени или његов законски заступник, који немају пуномоћника,
налазе у иностранству, а достављање се није могло извршити.55

51
52
53
54

55

Члан 44. Закона о задругама„Службени лист СРЈ“, бр. 41/96, 12/98, „Службени гласник РС“,
бр. 101/2005, 34/2006 и „Службени гласник СРС“, бр. 57/89, „Службени гласник РС“, бр. 46/95,
101/2005
Члан 75. Закона о банкама „Службени гласник“, број 107/2005 i 91/2010
Закон о парничном поступку „Службeни глaсник РС“, бр. 72/2011, 49/2013 (Oдлукa Устaвнoг
судa), 74/2013 (Oдлукa Устaвнoг судa).
Тако у члану 645. став 2. Oпштег имовинског законика за Књажевину Црну Гору (ОИЗ) из 1888.
се каже: „У Кућама гдје још има домаћин, он и бива природни старатељ такога малољетника док
год суд због особитих прилика и потреба не постави другога за старатеља.“ Текст законика се
може видети у електронској збирци прописа Intermex IndOk (www.propisi.com).
Члан 81. Закона о парничном поступку„Службени гласник РС“, број 72/2011, 49/2013-ОУС,
74/2013-ОУС и 55/2014
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Закон о привредним друштвима предвиђа именовање привременог заступника
друштва од стране суда. Ако је друштво остало без директора, а нови директор не
буде регистрован у регистру привредних субјеката у даљем року од тридесет дана,
акционар или друго заинтересовано лице може тражити да суд у ванпарничном
поступку постави привременог заступника друштва.56
По Закону о стечају стечајни управник води послове и заступа стечајног
дужника, осим ако је законом другачије одређено.57
Стечајног управника именује надлежни Привредни суд решењем о отварању
стечајног поступка а бира се методом случајног одабира са листе активних
стечајних управника за територију надлежног суда, коју доставља специјализована
организација која води именик стечајних управника, што је један од поверених
послова које обавља Агенција за лиценцирање стечајних управника. Суд то
чини поштовањем одредби Правилника о условима и начину избора стечајних
управника методом случајног одабира.58
За стечајног управника може бити именовано лице које испуњава услове
материјалноправне и формалноправне природе. Материјалноправни услови за
именовање стечајног управника су: 1) да то лице има стечену високу стручну
спрему; 2) да има положен стручни испит за стечајног управника; 3) да има
одговарајуће радно искуство које га квалификује за вршење функције стечајног
управника. Формалноправни услов за именовање неког лица за стечајног
управника јесте да се име тог лица налази у именику стечајних управника и да је
добило лиценцу за вршење те функције.59

2.3. Заступање субјекта пословног права
на основу уговора (вољно заступање)
Субјекте пословног права могу заступати и пуномоћници. Пуномоћници своја
овлашћења на заступање црпе из уговора са заступником привредног субјекта.
Пуномоћја, по Закону о облигационим односима, могу бити општа, посебна,
пословна, пуномоћ по запослењу и пуномоћ трговинског путника. Закон о
привредним друштвима овима додаје и прокуру.60
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Члан 397. Закона о привредним друштвима „Службени гласник РС“ број 36/2011 и 99/2011
Члан 19. став 1. Закона о стечају, „Службeни глaсник РС“, бр. 104/2009, 99/2011, 71/2012 (Oдлукa
Устaвнoг судa).
Правилник о условима и начину избора стечајних управника методом случајног одабира „Службени гласник РС“, број 3/2010.
Види Миленовић, Д., Стечајни управник, Право и привреда, број 7-9/2010, стр. 258-272.
Сходно члану 37. став 2. Општих узанси за промет робом „Службени лист ФНРЈ“, број 15/54:
Странка може овластити пуномоћника да у њено име закључи један или више одређених уговора (специјална пуномоћ) или да закључује све уговоре једне или више одређених врста (генерална пуномоћ).
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Пуномоћје за заступање може дати законски или статутарни заступник
привредног субјекта изражавајући његову вољу. Битно је да заступници имају у
моменту давања пуномоћја овлашћења за заступање, на основу закона или општег
акта, а касније промене у њиховом статусу су ирелевантне за дато пуномоћје.61
Пуномоћје може дати и лице овлашћено за заступање актом надлежног органа.
Давањем пуномоћја за заступање субјекта пословног права другом лицу не
престаје овлашћење за заступање заступника који је дао пуномоћје, будући да
он црпе овлашћења за заступање из закона или општег акта и на тој основи
извршених уписа у Регистар, те једино промене у овим изворима могу водити
престанку заступничких овлашћења.62
Пуномоћје се може дати физичком лицу и то једном или више њих (уз одређење
да ли су овлашћени да делују одвојено или заједно) као и правном лицу.
Генерално пуномоћје овлашћује пуномоћника да предузима правне послове
који улазе у редовно пословање привредног субјекта као властодавца. Може се
поставити питање одређења појма редовно пословање. У редовне послове спадају
текући послови властодавца. Изванредни послови су на пример: отуђење или
најам основног средства, оснивање фирме у иностранству, давање простора у
закуп и сл.
Послови који не улазе у редовно пословање могу се обављати од стране
пуномоћника само на основу посебног (специјалног) пуномоћја. По Закону
о облигационим односима пуномоћник не може без посебног овлашћења за
сваки поједини случај преузети меничну обавезу, закључити уговор о јемству, о
поравнању, о избраном суду као ни одрећи се неког права без накнаде. Посебна
пуномоћ може бити одређена и посебним законима (за заступање у судским и
управним споровима и сл.).
Пуномоћjе се даjе у писменоj форми и са потписом овлашћеног заступника.
Ако се пуномоћjе даjе уз сагласност органа управљања онда се та чињеница мора
назначити у преамбули.
Пуномоћjе се може дати на одређено или неодређено време.
Овлашћење пуномоћника може бити ограничено на одређену врсту послова
или одређене послове, с тим да та ограничења имаjу деjства према трећем лицу
само ако је оно за њих знало или морало знати.
Пуномоћjе може престати по основу Закона о облигационим односима,
опозивом пуномоћја у свако доба, па и кад се уговором властодавац одрекао
тог права, престанком правног лица као пуномоћника, нпр. статуснe промене
кoje воде пpeстанку тог субjекта, смрћу пуномоћника, пpecтaнком правног лица
61
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Васиљевић, М., Привредна друштва – домаће и упоредно право, Удружење правника у привреди
Југославије, Београд, 1999.стр. 75.
Види Барбић Ј., Пуномоћници организација удруженог рада, Информатор, Загреб, број 3297/1985,
стр. 19.
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властодавца, отварањем стечаjа над пуномоћником као правним субjектом или
властодавцем као правним субjектом, постизањем сврхе у коjy je пуномоћје дато,
као и отказом пуномоћи у свако доба изузев у невреме, протеком времена на кoje
je пуномоћ дата може се дати и на одређено време.
Ово су основна правила о пуномоћству, односно о уговорном заступaњу у
нашем позитивном праву. У сваком конкретном случаjу битан je конкретан уговор
о заступaњу и садржина пуномоћjа и због тога савесни привредници треба увек да
провере пуномоћjе заступника пре закључења уговора и других правних послова.63
2.3.1. Пословно пуномоћје

Закон о облигационим односима уређује и пословно пуномоћје према
којем пуномоћник може обављати све послове који су „уобичајени“ у вршењу
пословне делатности субјекта пословног права. То је облик вољног заступања
којим предузеће, друго правно лице или предузетник овлашћују пуномоћника да
предузима правне послове, уобичајене у вршењу њихове пословне делатности.64
Како се код општег пуномоћја као мера одређења узима објективни критеријум
„редовно пословање“ може се поставити питање разграничења између пословне
и опште пуномоћи.
Основна формална разлика је што опште пуномоћје могу дати сва правна и
физичка лица а пословно пуномоћје само правна и физичка лица која обављају
привредну делатност.
Материјална (суштинска) разлика је везана за круг овлашћења пословног
пуномоћника. Круг уобичајених послова привредног друштва шири је од круга
текућих (редовних послова) које може обављати пуномоћник општег пуномоћја.
Ово се види из ограничења овлашћења пословног пуномоћника која су шира
од ограничења овлашћења пуномоћника општег пуномоћја. Реч је о отуђењу и
оптерећењу непокретности, узимању зајма и вођењу судског и арбитражног спора
(уз код општег пуномоћја предвиђене забране преузимања меничне обавезе и
обавезе јемства).65 Истовремено, нема забране да пословни пуномоћник не може,
за разлику од општег, закључити уговор о поравнању, о избраном суду, као и
одрећи се неког права без накнаде, јер је реч о „уобичајеним“ пословима које
може обављати као пословни пуномоћник и без посебног пуномоћја, али их не
би могао обављати са општим пуномоћјем.66
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Види више у Марковић, В., Уговор о пуномоћству, Гласник адвокатске коморе Војводине, број
12/2012, стр. 790-820.
Бабић И., Привредно право, Универзитет Сингидинум Београд, 2008., стр. 36.
Члан 95. став 2. Закона о облигационим односима „Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85,
45/89(УСЈ), 57/89 и „Службени лист СРЈ” 31/93
Види Васиљевић, М., Привредна друштва - домаће и упоредно право, Удружење правника у
привреди СРЈ, Београд, 1999., стр. 78. и Новаковић, С., Заступање предузећа, Право, теорија и
пракса, број 9/2001, стр. 30.
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Пословно пуномоћје може бити ограничено на одређену врсту послова, или на
одређене послове, али ова ограничења имају дејство према трећем само ако је за
њих знао или морао знати.67 Ово ограничење има дејство према трећим лицима
само ако је изричито наведено у пуномоћју (обзиром да се ови пуномоћници
не уписују у Регистар) у противном пословни пуномоћник би био овлашћен на
склапање уобичајених послова.
Привредно друштво може дати пуномоћ и посебном лицу – трговинском
путнику који се односе на послове у вези продаје робе који су наведени у
пуномоћју. Без посебног овлашћења трговински путник не може склапати уговоре
о продаји робе. У случају неизвесности, сматра се да трговински путник није
овлашћен да закључује уговоре, него само да прикупља поруџбине, али ће ипак
уговор који је закључио остати на снази ако га властодавац накнадно одобри.68
Поред тога, трговински путник који је овлашћен да продаје робу није овлашћен да
наплати цену, као ни да продаје робу на кредит, осим ако има посебно овлашћење
за продају робе на кредит. Насупрот томе, у законска овлашћења трговинског
путника спада примање рекламација због недостатка робе и осталих изјава у вези
са извршењем уговора закљученим његовим посредовањем, као и предузимање
потребних мера за очување права властодавца из тог уговора.69
2.3.2. Пуномоћник по запoслењу

Закон о облигационим односима познаје и посебну категорију пуномоћника
које означава као лица која обављају одређене послове70, раније пуномоћници
по запослењу. Опште узансе за промет робом дефинишу пуномоћника по
запослењу као лице коме је странка поверила обављање таквих дужности из којих,
по редовном току ствари, проистиче и овлашћење за закључивање одређених
уговора или вршење других одређених послова у границама тих дужности.71
Закон о привредним друштвима први пут уређује појам „пуномоћника по
запослењу“ и одређује да лица која као запослени у друштву раде на пословима
чије обављање у редовном пословању укључује и закључење или испуњење
одређених уговора или предузимање других правних радњи, овлашћена су да као
пуномоћници друштва закључују и испуњавају те уговоре, односно предузимају те
правне радње у границама послова на којима раде без посебног пуномоћја. Под
појмом запосленог у смислу овог закона сматра се физичко лице које је у радном
67
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Члан 95. Закона о облигационим односима „Службени лист СФРЈ”, број 29/78, 39/85, 45/89(УСЈ),
57/89 и „Службени лист СРЈ” број 31/93
Члан 40. Закона о облигационим односима „Службени лист СФРЈ”, број 29/78, 39/85, 45/89(УСЈ),
57/89 и „Службени лист СРЈ” број 31/93
Види Новаковић, С., Заступање предузећа, Право, теорија и пракса, број 9/2001 оп. цит. стр. 32.
Члан 98. Закона о облигационим односима „Службени лист СФРЈ”, број 29/78, 39/85, 45/89(УСЈ),
57/89 и „Службени лист СРЈ” број 31/93
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односу у друштву, као и лице које није у радном односу у друштву, ако обавља
функцију у друштву.72
Ширина послова субјеката пословног права, њихова просторна и садржајна
разгранатост, учесталост и брзина којом се обављају доводе у питање задовољење
потреба само класичним давањем овлашћења на заступање законом, општим актом
или давањем пуномоћи. Овлашћење на заступање на основу закона и општег акта
субјекта пословног права поверава се уском кругу лица који нису у могућности
да исто заступају у великом броју послова које закључују. Та лица се не баве само
заступањем, него им се законом поверава вођење послова привредног субјекта а
заступање, као део тога, је испољавање воље у име субјекта и примање испољене
воље у његово име. Заступање на основу уговора захтева склапање правног посла
са сваким лицем коме се даје такво овлашћење и издавање пуномоћја којом се
оно представља трећим лицима као заступник привредног субјекта. Подела и број
послова довело би до ангажовања многобројних лица што би све било претерано
оптерећење привредних субјеката, а с друге стране би захтевало непотребно
испитивање од трећих лица да ли је неко и у којој мери овлашћен да га заступа.
Због тога се јавила потреба да се прошири круг лица овлашћених за заступање
привредних субјеката и олакша начин давања овлашћења за то уз заштиту поверења
у правном промету. У пословној пракси је створен посебан основ за заступање
прихваћен у законодавству при чему је важну улогу одиграла и судска пракса.
Реч је о овлашћењу за заступање које произилази из тога што је некоме поверено
да за привредни субјект обавља одређене послове, а да за то није потребно да
поседује посебно пуномоћје.
Пуномоћник по запослењу је лице које се сматра овлашћено на предузимање
правних радњи, у име и за рачун властодавца, самом чињеницом што за њега
фактички врши одређене радне дужности и послове из којих, по редовном
току ствари, произилази и овлашћење за закључење, а евентуално, и испуњење
одређених уговора.73
Реч је о лицима која раде на таквим пословима чије је обављање везано за
закључење и испуњење одређених уговора, као што су продавци у продавницама,
лица која обављају одређене услуге у угоститељству, лица на пословима шалтерске
службе у пошти, у банци и сл.
Овако таксативно навођење поменутих послова је прилично непрецизно и
не треба га схватити уско у ограничавајућем смислу. Зато треба сматрати да у
категорију ових пуномоћника улазе и лица којима је то својство определила
досадашња судска пракса и пословни обичаји (комерцијални директор, комерцијалиста, шеф стоваришта, руководилац кадровских послова, руководилац
представништва, руководилац градилишта, управник одмаралишта).
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Из природе овлашћења пуномоћника по запослењу произилази да лице код
којег се постојање оваквог пуномоћја претпоставља мора бити у радном односу,
односно запослени у привредном друштву. Тиме се штити интерес заступаног да
се према трећим лицима не приказује неовлашћено лице. Међутим, треће лице
не може увек знати ко је запослени. Зато нови Закон о привредним друштвима
под појмом запосленог сматра и физичко лице које је у радном односу у друштву,
као и лице које није у радном односу у друштву, ако обавља функцију у друштву.
Обим овлашћења пуномоћника по запослењу одређен је према врсти послова
које обављају у привредном друштву, а не према лицу које те послове обавља.
Ширина овлашћења одређена је пословним обичајима.
Границе њихових овлашћења одређене су према обичајима пословног промета, границама радних дужности на датом радном месту.74 Тако се у нашој
судској пракси сматра да руководилац градилишта има право да уговара куповину
грађевинског материјала који је потребан за извођење радова, али да није
овлашћен да уговара са наручиоцем радова измену цене грађења.75 Пуномоћник
по запослењу је капетан брода, те шофер код уговора о међународном друмском
превозу ствари.76 Или услове испоруке и наплате робе са купцем може уговарати
и мењати само радник продавца који је за то овлашћен, а не и возач који је
купцу довезао робу.77 Пословођа продавнице је овлашћен да као пуномоћник по
запослењу закључи уговор о пружању услуга загревања продавнице.78
Пуномоћник по запослењу не може на другога пренети своје овлашћење
за заступање, јер оно произилази из схватања пословне праксе и везује се за
обављање тачно одређених послова. Овлашћење може имати само лице које
те послове обавља и нико други, јер само оно оставља привид према трећима
да је овлашћено заступати заступанога у оквиру посла који обавља. Законом је
прописано ко у име друштва може дати пуномоћје а међу тим лицима с правом
нису наведени пуномоћници по запослењу.
Пуномоћник по запослењу одговара за штету коју нанесе друштву прекорачењем граница својих овлашћења. Изузетно не одговара за штету ако је поступао
у складу са одлуком надлежног органа друштва, односно ако су његове радње
накнадно одобрене од стране тог органа.79
74

75
76
77
78
79

„Да би се уговор сматрао закљученим по пуномоћнику по запослењу, није довољно да је лицу,
које је тај уговор закључило, поверено обављање одређених дужности, већ је потребно и да је
уговор закључен у вези обављања послова који не излазе из граница тих дужности“, из пресуде
Врховног привредног суда, Сл-478/56
Наведено према Јанковец И., Привредно право, Привредни саветник АД Београд и Организација
за правну едукацију и културу права „Проиурис“, Београд, 2004, стр. 15.
Царић С., Витез М., Веселиновић П. Ј., Привредно право, Привредна академија, Нови Сад, 2006.
стр. 55.
Из пресуде Вишег трговинског суда, Пж. 303/2006 од 12.06.2006. године, ParagrafLex.
Из пресуде Вишег привредног суда, Пж. 74/98 од 21.04.1998. године, www.sirius.rs./praksa/.21327
Члан 41. Закона о привредним друштвима „Службени гласник РС“ број 36/2011 и 99/2011
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2.3.3. Прокура

Прокура је законска форма овлашћења којим привредно друштво овлашћује
једно или више лица за закључивање правних послова и радњи у вези са
делатношћу друштва.80 Ради се о најширем пуномоћју, ширем и од пословног,
због чега је императивно одређено да се извештава регистар о давању и опозиву
прокуре.
Прокуриста има овлашћења на основу уговора о пуномоћству са привредним
друштвом.
Прокура се издаје одлуком ортака, командитора и комплементара, односно
скупштине, ако оснивачким актом односно статутом није другачије одређено.
Општи оквир овлашћења прокуристе везан је за закључивање уговора и
вршење правних послова и радњи у вези са делатношћу привредног друштва,
а посебна ограничења утврђена су законом. Прокуриста не може без посебног
овлашћења да:
1) закључује правне послове и предузима правне радње у вези са стицањем,
отуђењем или оптерећењем непокретности и удела и акција које друштво
поседује у другим правним лицима;
2) преузима меничне обавезе и обавезе јемства;
3) закључује уговоре о зајму и кредиту;
4) заступа друштво у судским поступцима или пред арбитражом.
Ограничења прокуре која нису изричито предвиђена овим законом немају
дејство према трећим лицима.
Изузетно од наведеног, дозвољено је ограничити овлашћења прокуристе
супотписом законског заступника друштва или другог прокуристе (заједничка
прокура).
Овлашћења из прокуре се не могу дати на одређено време нити се може везати
за одређене услове.
Прокура је специјално најшире трговачко пуномоћство, јер иако прокуру дају
ортаци, командитори и комплементари, односно скупштина, ако оснивачким
актом односно статутом није другачије одређено, њена садржина је одређена
непосредно законом што значи да овлашћења прокуристе у заступању могу бити и
шира од овлашћења директора. Давалац прокуре није овлашћен да утврђује обим
и врсту овлашћења која има прокуриста у заступању друштва.
Ако у прокури није изричито наведено да је дата за огранак, сматра се да је
прокура дата за цело привредно друштво.
80

Чланови од 35-40. Закона о привредним друштвима „Службени гласник РС“ број 36/2011 и
99/2011
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Прокуриста одговара за штету коју нанесу друштву прекорачењем граница
својих овлашћења.
Изузетно прокуриста не одговара за штету ако је поступао у складу са одлуком
надлежног органа друштва, односно ако су његове радње накнадно одобрене од
стране тог органа.
Прокуриста не може без посебног овлашћења наступати као друга уговорна
страна и са друштвом закључивати уговоре у своје име и за свој рачун, у своје име
а за рачун другог лица, нити у име и за рачун другог лица. Ово овлашћење даје
се одлуком ортака, комплементара, односно скупштине, осим ако је оснивачким
актом, односно статутом другачије одређено.81
2.3.3.1. Издавање и врсте прокуре, потписивање прокуре

Прокуру даје привредно друштво једном лицу или већем броју лица као
појединачну или заједничку. Прокура се издаје одлуком ортака, командитора и
комплементара, односно скупштине, ако оснивачким актом односно статутом
није другачије одређено.82 Такође, предузетник издаје прокуру лично и не може
пренети овлашћење за издавање прокуре на друго лице.
Прокура се може дати било ком запосленом у привредном друштву а може
се дати и лицу ван привредног друштва ако привредно друштво има интерес да
за прокуристу ангажује лице које није запослени друштва. Битно је поверење
привредног друштва у такво лице.
Прокуриста не може бити правно лице.83
Закон о привредним друштвима искључује пренос прокуре на друга лица.84
Преношење прокуре на друго лице било би противно њеној правној природи.
Прокура се даје одређеном лицу у које привредно друштво има безрезервно
поверење па је строго личног карактера, односно везана је за лице које се, између
осталог, и због тог разлога, обавезно уписује у регистар.
Има мишљења да заступник може пренети своја овлашћења на другог, иако
то није предвиђено законом или уговором, ако је спречен околностима да посао
лично обави, а интереси заступаног захтевају неодложно предузимање правног
посла. Прокуриста у овом случају одговара не само за избор тог лица већ и за
његов рад (као и у случају да сам обавља тај посао).85
81
82
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84
85

Види члaн 41. и 42. Закона о привредним душтвима „Службени гласник РС“ број 36/2011 и
99/2011
Члан 36. Закона о привредним друштвима „Службени гласник РС“ број 36/2011 и 99/2011
Члан 35. став 1. Закон о привредним друштвима„Службени гласник РС“ број 36/2011 и 99/2011:
Прокура је пословно пуномоћје којим друштво овлашћује једно или више физичких лица да у
његово име и за његов рачун закључују правне послове и предузимају друге правне радње
Члан 35. став 3. Закон о привредним друштвима„Службени гласник РС“ број 36/2011 и 99/2011:
Прокура је непреносива и прокуриста не може дати пуномоћје за заступање другом лицу
Види Васиљевић, М., Коментар Закона о привредним друштвима, стр. 124.
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У теорији постоји мишљење да прокуста не може пренети прокуру на друго
лице ни делимично (у виду преношења поједних овлашћења из прокуре).86
Међутим, судска пракса је става да прокуриста не може пренети прокуру на друго
лице али може део прокуре.87
Прокура може бити појединачна или заједничка.
Ако је прокура издата за два или више лица без назнаке да се ради о заједничкој
прокури, сваки прокуриста поступа самостално.
Ако је прокура издата као заједничка прокура, правни послови које закључују
или правне радње које предузимају прокуристи пуноважни су уз изричиту
сагласност свих прокуриста, осим ако је у прокури наведено да је за пуноважност
довољна сагласност тачно одређеног броја прокуриста. Изјава воље или правна
радња учињена према једном прокуристи има правно дејство као да је учињена
према свим прокуристима.88
Појединачна прокура може бити дата једном лицу или већем броју лица па
привредно друштво може имати једног или више појединачних прокуриста.
Појединачни прокуристи наступају потпуно самостално у закључивању уговора
и вршењу правних послова и радњи у односу на друге појединачне прокуристе,
по чему се ова прокура и разликује од заједничке.
Заједничка прокура даје се најмање двојици или већем броју лица заједно.
Заједничка прокура се не разликује од по садржини и обиму овлашћења од
појединачне прокуре. Разлика се огледа у томе што лица којима је дата заједничка
прокура могу да делују у вршењу овлашћења из прокуре само заједнички тако да је
за пуноважност закљученог уговора или вршења другог правног посла (активних
радњи) потребно да постоји сагласна воља свих прокуриста, које у свему морају
бити потпуно подударне. С друге стране код пријема изјаве воља трећих лица
(пасивних радњи) поменутог ограничења нема, па су оне пуноважне и када су
учињене једном од носилаца заједничке прокуре, јер се у таквим случајевима
сматра да су учињене свим прокуристима. Ово је применљиво и код колективног
заступања од стране законских или статутарних заступника, као и код заступања
од стране више пуномоћника заједно.
Предност заједничке прокуре је у обезбеђењу заштите властодавца од могућих
злоупотреба врло високих овлашћења појединачне прокуре.
Прокуриста потписује привредно друштво под својим пуним именом, са
јасном назнаком свог својства које произлази из прокуре.
Навођење функције није формални услов за валидност потписаног документа.89
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Види Новаковић, С., Заступање предузећа, Право, теорија и пракса, број 9/2001, оп. цит. стр. 35.
„Давањем пуномоћја адвокатима да предузеће заступају у одређеном спору пред судом, прокуриста не преноси прокуру на адвокате, већ на адвокате преноси део прокуре – овлашћење за
заступање.“ Из решења Вишег трговинског суда, Пж. 4107/2004 од 09.09.2004. године, Paragraf Lex
Види више у Кнежевић М., Прокура у светлу Закона о привредним друштвима, Право, теорија и
пракса број 4-6/2013, стр. 59-69.
Члан 43. став 2. Закона о привредним друштвима „Службени гласник РС“ број 36/2011 и 99/2011
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2.3.3.2. Престанак прокуре

Прокура се може опозвати у свако доба. 90 Опозив прокуре врши се одговарајућим писменим актом њеног издаваоца који се не може побијати. У наведеном
акту се не мора дати образложење за опозив прокуре. Изјава о опозиву прокуре
мора бити изричита и у њој се означава од када престају овлашћења из опозване
прокуре.
Привредно друштво не може да се одрекне права да опозове прокуру, нити да
је ограничи и услови.
Ако је издато више појединачних прокура може се вршити опозив сваке од
њих појединачно. Ако постоји заједничка прокура онда се она може опозвати у
целости, тј. могу се опозвати сви прокуристи, а може се опозвати и делимично –
опозивом само појединих носилаца заједничке прокуре.
Ако је прокура опозвана, прокуриста може према привредном друштву остваривати права која произлазе из уговора на коме је издавање прокуре засновано.
Прокуриста може отказати прокуру у свако доба, уз обавезу да у наредних
тридесет дана рачунајући од дана доставе отказа друштву закључује правне
послове и предузима друге правне радње ако је то потребно ради избегавања
настанка штете за друштво.91
Иако Закон о привредним друштвима не говори ништа о томе, треба имати у
виду да прокура престаје и губљењем пословне способности прокуристе, јер самим
тим ово лице губи својства која га чине подобним да буде носилац овлашћења која
произлазе из прокуре. Исто тако, прокура може престати стечајем привредног
друштва и уопште престанком привредног друштва на било који други начин
предвиђен законом.
Давање прокуре је податак који се уписује у регистар. Законски заступник
привредног друштва извештава регистар о издавању и опозиву прокуре.
Када се ради о престанку прокуре може се поставити питање да ли упис тог
податка у регистар има конститутивно (да се чињенице стварају тек са извршеним
уписом) или декларативно значење (да чињенице постоје и без уписа у регистар, а да
тим чином постају само јавне, односно декларишу се). Прихватање декларативног
значења уписа престанка прокуре у регистар било би веома ризично за трећа лица
која се поуздају у стање у регистру, па имајући то у виду, треба се определити за
конститутивно значење предметног уписа.92
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Члан 39. Закона о привредним друштвима „Службени гласник РС“ број 36/2011 и 99/2011
Члан 39. став 3. Закона о привредним друштвима „Службени гласник РС“ број 36/2011 и 99/2011
Новаковић, С., Заступање предузећа, Право, теорија и пракса, број 9/2001, оп. цит. стр. 37.
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Глава V

ПОВЕЗИВАЊЕ СУБЈЕКАТА ПОСЛОВНОГ ПРАВА

1. ОПШТИ ПОЈМОВИ
Субјекти пословног права, у циљу што ефикаснијег наступа на тржишту,
повезују се кроз разне модалитете. Треба истаћи да се издвајају три најважнија
модела њиховог повезивања.
Први се односи на конституисање нове статусне форме као што су холдинг,
концерн, и то представља повезивање субјеката пословног права по основу
капитала.
Другу групу представљају разна пословна удружења и групације субјеката
пословног права, и то је тзв. уговорно повезивање.
Трећи модел повезивања се обично реализује кроз разне споразуме по припадности обављања делатности, и он представља мешовити тип повезивања који
се реализује и путем капитала и уговора.
Треба истаћи да се повезивање субјеката пословног права искључиво реализује
због обостраног интереса повезаних субјеката. Може се рећи да је с једне стране
то жеља за увећањем свог капитала и остваривање још веће добити, а с друге
стране одређена стабилизација финансијског стања и обезбеђење даљег наставка
пословања.

2. МАТИЧНО И ЗАВИСНО ДРУШТВО
Повезивање субјеката пословног права по основу капитала има за резултат
оснивање нових статусних форми као што су холдинг, концерн...
Један од облика повезивања jecтe повезивање у матично или контролно и за
висно или подређено. Ако jедно друштво има у другом друштву већинско или
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значаjно учешће капитала или ако на основу уговора закљученога са другим
друштвом има право да именуjе већину или део чланова управног одбора тог
другог друштва, односно има већину или део гласова у скупштини, то се друштво
сматра матичним, а друго зависним или подређеним.
Матично друштво са већинским учешћем капитала je друштво кoje, непосредно
или посредно преко другог друштва, на основу више од половине учешћа у
капиталу другог друштва има више од половине гласова у скупштини и право
да именуjу више од половине чланова управног одбора тог другог друшва које
је зависно.
Матично друштво са значаjним учешћем капитала, друштво коje непосредно
или посредно преко другог друштва, на основу учешћа од нajмaњe једне четвртине
у капиталу другог друштва или нajмaњe једне четвртине гласова у скупштини и
право да именуjе нajмaњe једну четвртину чланова управног одбора код другог
зависног друштва. Непосредно учешће капитала коjи припада матичном друштву
или другом лицу кoje га држи за њeгов рачун одређуjе се на основу односа
номиналног износа тог учешћа према укупном капиталу зависног друштва. При
одређивању овог учешћа, од укупног капитала зависног друштва одузимаjу се
сопствене акциjе и удели зависног друштва и акциjе и удели кoje за рачун зависног
друштва држи треће лице. Посредно учешће капитала коjи припада матичном
друштву обухвата акциjе и уделе коjи припадаjy друштву кoje зависи од њeгa
или коjи припадаjу другом лицу за рачун тог друштва или за рачун друштва кoje
зависи од њeгa.
Зависно друштво може у матичном друштву прибавити акциjе и уделе и
остваривати cвoje право гласа на основу акциjа и удела коjима већ располаже,
сходно одредбама Закона.93

2.1. Друштва са узаjамним учешћем
Друштвa са узаjамним учешћем капитала су повезана друштва код коjих свако
друштво има учешће капитала у другом друштву.
Код друштва са релативним учешћем капитала, уколико су међусобна учешћа
у капиталу релативно иста, свако друштво cмaњyje cвoje учешће у основном
капиталу другог друштва до једне десетине. Друштво je дужно да обавести друга
друштва да je стекло више од једне десетине учешћа у њeгoвoм основном капи
талу. Акциjе и удели коjи прелазе једну десетину основног капитала другог
друштва мopajy се отуђити у року од једне године од дана послатог обавештења
о узаjaмнoм учешћу. На основу акциjа и удела кoje друштво мора отуђити не може
се остварити право гласа, јер се ради о капиталу који се мора, по закону, отуђити.
93

Закон о привредним друштвима „Службени гласник РС“ бр. 36/2011 и 99/2011
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2.2. Холдинг
Холдинг компаниjа je друштво кoje има у своjини акциjе или уделе зависног
друштва, а првенствено обавља делатност управљaњa, стицања учешћа капитала
у другим друштвима путем акциjа, удела или заменљивих обвезница, као и
делатност располагања тим хартиjама од вредности. Ово je и разумљиво, jep je
то сасвим специфична делатност трговине хартиjама од вредности, за разлику
од производње, промета или пружања услуга.
Холдинг нacтaje оснивањем новог друштва или стицањем учешћа у капиталу
 ади размене акциjа,
у основним друштвима и променом сопствене делатности р
удела и обвезница стечених учешћем капитала у другим друштвима.
Холдинг се може организовати као ортачко друштво, командитно друштво,
акционарско друштво, и друштво са ограниченом одговорношћу.
На односе холдинга и зависних друштава примењуjу се одредбе Закона о
привредним друштвима.

2.3. 3аjедничка правила за повезана друштва
За рад повезаних друштава законодавац je прописао заjедничка правила како
би се што успешниjе остваривали послови таквих друштава и избегли евентуални
неспоразуми и спорови. Прописан је поступак стицaња значаjног и већинског
учешћа капитала у акционарским друштвима са јавним уписом акција.
У основаним акционарским друштвима са jавним уписом акциjа значаjно учешће капитала може се прибавити, непосредно или преко тpeћeг лица, упућивањем
jaвнe понуде акционарима друштва чије се акције купују и обавештења друштву
о намери куповине њихових акциjа. Понуда за куповину акциjа и обавештење
друштву о намери куповине обавезно се обjављуjу у гласилу берзе, како би са
понудом били упознати сви заинтересовани и како би се обезбедила одговраjућа
конкуренциjа. Понуда за куповину акциjа обавезно садржи врсту акциjа кoje се
намераваjу купити; броj и цену акциjа кoje се нaмepaвajy кyпити; рок трајања
понуде.
Прибављањем значаjног или већинског учешћа капитала не сме се повредити
принцип равноправности акционара исте класе.
Прибављено значаjно и већинско учешће капитала у акционарским друштвима
са jавним уписом акциjа уписуjе се у регистар. Уколико се поступа противно
одредбама Закона, не може се остварити право гласа по основу прибављеног
значаjног или већинског учешћа капитала.
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Одговорност за штету подразумева обавезу да се надокнади штета кoja je
другоме проузрокована. Тако и законодавац за одговорност за штету између
повезаних друштава полази од општег принципа одговорности за штету, и
прописуjе да, ако матично друштво доведе зависно друштво у положаj да изврши
за себе штетан правни посао или да на своjy штету нешто учини или пропусти
да учини, дужно je да надокнади зависном друштву штету проузроковану по
том основу. Захтев за накнаду штете, у име зависног друштва могу поднети и
акционари и чланови зависног друштва коjи поседуjу или представљаjу нajмaње
десетину основног капитала тог друштва или статутом одређени мањи део, као
и повериоци друштва чиjа потраживања износе више од jедне десетине основног
капитала зависног друштва.
Поред матичног друштва, као солидарни дужници одговараjу чланови управе
матичног друштва коjи су зависно друштво довели у положаj да изврши за себе
штетан правни посао или да на своjy штету нешто учини или пропусти да учини.
Као солидарни дужници одговараjу и чланови управе зависног друштва ако су
повредили cвoje дужности, осим ако су поступили по упутствима управе матичног
друштва.
Акционар коjи у складу са Законом, стекне већинско учешће капитала израженог у акциjама са правом гласа обавезан je да у року од шест месеци од дана
стицaња већинског учешћа, на захтев било ког акционара матичног, односно
зависног друштва и по избору тог акционара купи његове акциjе наjмање по истоj
цени по коjоj су купљене акциjе у поступку преузимањa већинског учешћа, или
замени његове акциjе у зависном друштву за акциjе матичног друштва, или плаћа
акционару дивиденду кoja припада акционару са партиципативним акциjама.
Остваривањем ових права акционара не сме се повредити принцип равноправности акционара исте класе, ни искључити право акционара на подизање
тужбе.
Акционари зависног друштва под непосредним управљањем могу у свако доба
захтевати од матичног друштва да им се плати дивиденда кoja припада акционару
са партиципативним акциjама, или да се њихове акциjе купе по берзанскоj цени
или цени jaвнe лицитациjе или по цени коjy одреди вештак, или да се њихове
акциjе замене за акциjе матичног друштва.
Све ове промене у вези акциjа односно њиxoвe куповине или замене, упиcyjy
се у регистар. Код остваривaња ових права акционара не сме бити нарушен
принцип равноправности акционара исте класе, нити искључити право акционара
на подизане тужбе надлежном суду, а ова правила се сходно могу применити и
на акционарско друштво без jaвнoг уписа акциjа и на друштво са ограниченом
одговорношћу. Акционар, односно члан, који купи или заменом стекне ове акције,
одговара неограничено солидарно за о6авезе зависног друштва.
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3. ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОВЕЗИВАЊА
3.1. Пословно удружење
Пословно удружење се оснива ради унапређења пословања, односно привређивања усклађивањем програма, делатности, као и заjедничког иступања и
заступања на тржишту.
Пословно удружење, сходно Закону, могу основати два или више друштва,
односно предузетника ради унапређивања сопственог привређивања и усклађивања cвoje делатности.
Пословно удружење се, за разлику од других видова повезивања, не оснива
ради стицања добити. Због тога се оно може основати без основног капитала, а
права његових чланова не могу бити изражена у хартиjама у вредности.
Пословно удружење je правно лице и у њeму се наводи ознака „пословно
удружење’’, а уписује се у регистар код надлежне агенције.
Пословно удружење иступа у правном промету у cвoje име и за рачун своjих
чланова и у име и за рачун својих чланова.
За обавезе преузете у правном промету пословно удружење одговара своjом
имовином, а чланови одговараjу на начин одређен уговором о оснивању, односно
уговором са трећим лицем.
Уговором о оснивању пословног удружења утвpђyje се назив; време оснивања;
циљ и делатност; седиште; управљање; заступање; одговорност; приступање;
иступање; иступање у правном промету; искључење; имовина; надзор; престанак;
као и друга питања значаjна за ocтваривањe циљева остваривања пословног
удружења.

3.2. Други облици повезивањa друштава
Друштва и предузетници се могу повезивати уговором и у друге облике
повезивaња конзорциjум, франшизинг, заjедницу друштава, пословну униjу,
пословни систем, пул и сл. Уговор о повезивању мора да садржи све потребне
елементе о повезивању, а нарочито: друштва кoja се повезуjу, циљ ради кога се
повезуjу; начин остваривањa међусобних односа; начин финансирањa заjедничког
подухвата; и друга питања од интереса за остваривање циљeвa предметног
повезивањa.
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Глава VI

ИМОВИНА СУБЈЕКТА ПОСЛОВНОГ ПРАВА
И
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

1. ИМOВИНА СУБЈЕКТА ПОСЛОВНОГ ПРАВА
Како би субjекат пословног права могао постати равноправан учесник на
тржишту мора поседовати своју имовину. Његову имовину чине право своjине
на покретним и непокретним стварима, новчана средства и хартиjе од вредности
и друга имовинска права која се односе на индустријску, односно интелектуалну
својину.
Имовина субјекта пословног права дели се по разним основама, тако да je са
економске тачке гледишта наjпознатиjа подела на основна и обртна средства и на
фондове. Поред ове, имовина се дели на ствари, права и новац. Ствари субјекта
чине основна средства као што су земљиште, грађевински обjекти, opyђa за
рад, уређаjи и инсталациjе, дугогодишњи засади, основно стадо, итд. и обртна
средства. У имовину улазе и сва права коja имаjу имовински карактер и то су
права по основу патената, лиценци и друга права из области тзв. индустриjске или
интелектуалне своjине, права по основу хартиjа од вредности, по основу улагања
средстава и сл., али и сва потраживања облигационог карактера.
Без обзира на различите начине поделе и исказивања, имовина пословног
субјекта постоjи и служи као основа пословања и гаранциjа за обавезе кoje тај
субјекат преузима у односима са другим пословним партнерима.
Имовина субјекта пословног права je jединствена, тj. он може имати само jедну
имовину, без о6зира на њeнe различите поделе, коjом одговара за своje обавезе
у извршном, стечаjном и ликвидационом поступку.
Обавезе субјекта пословног права не чине њeгoву имовину, вeћ су његови
терети, а имовину чине само права. Уколико су обавезе односно терети већи од
имовине тј. права, субјекат пословног права je презадужен, што наjчешће води
њeговом стечаjу. Изузетно, ако постоjи неусклађеност, остваривање права кoja
улазе у имовину и обавезе коje га терете, а стварно je имовина вeћa од обавеза,
онда je реч о неликвидности и инсолвентности субјекта, што не мора водити у
презадуженост.
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Субјекат пословног права располаже своjом имовином, без обзира на њeн
облик, на начин одређен законом, актом о оснивању или статутом.
Основно правило је да je сва имовина субјекта пословног права у правном
промету, jep je то њeнa основна намена. То значи да при располагању cвojoм
имовином субјекат може закључивати уговоре и друге правне послове на основу
коjих преноси на друге субjекте право своjине, односно право располагања и
коришћења средстава у своjоj имовини. Ово основно правило трпи и одређене
изузетке. Посебним законом се може предвидети да су поjедина средства субјекта
пословног права у ограниченом промету, а за одређена средства закон може
предвидети и да се налазе ван промета, тj. да се не могу своjински преносити на
друге субjекте.
Почетна имовина субјекта пословног права формира се улозима оснивача.
Правило je да je на почетку пословања имовина субјекта jеднака основном
капиталу, осим изузетно, ако су оснивачи на терет будућег пословног субјекта
подигли кредит. Минимални основни капитал друштва капитала прописан je
законом, док то ниjе случаj код друштва лица, с обзиром да код њих постоjи
неограничена одговорност чланова друштва за обавезе субјекта.
Током пословања субјекат пословног права преузима обавезе у правном
промету због чега може доћи до разилажења имовине субјекта и стварања тpajнoг
капитала, кога чине основни капитал и резерве. Када се од имовине субјекта, тj. од
имовинске масе, одузму обавезе добиjа се траjни капитал тзв. основни капитал,
оснивачки или увећани током пословања и резерве.
У циљу заштите интереса трећих лица, као и интереса мањинских власника и
потребе oдpeђeњa исправног односа у расподели добити и учешћу у упpaвљaњу,
закон инсистира на обавезноj процени вредности неновчаних улога у стварима
и правима, од стране овлашћених процењивача, и то и приликом оснивања и
приликом доцниjег повећања основног капитала. Када je реч о оснивању друштва
капитала, у складу са законом, то не може бити ствар самих оснивача, као и
доцнијих чланова и акционара, што je и преовлађуjућа светска пракса.

2. ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ
У правној теорији израз интелектуална својина се равноправно користи са
термином индустријска својина. Потиче из Француске која је још 1791. године
донела први писани Закон о заштити патентних права.
Право интелектуалне својине представља скуп интелектуалних вредности које
су производ људског рада.
У права индустријске својине спадају патенти или проналазачка права, знакови
разликовања који се односе на жигове, спољашњи изглед производа и ознаку
порекла кnow how.
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Право интелектуалне својине може припадати субјектима пословног права,
али такође носиоци тих права могу бити и физичка лица. Право интелектуале
својине даје искључиво власништво носиоцу тог права који постаје законом
заштићен корисник.

2.1. Патентно право
Патент представља право физичког или правног лица за проналазак из било
које области технике који је нов и примењив у индустрији.94 Предмет патентне
заштите може бити одређен производ, али и поступак за производњу одређеног
производа. Поменути Закон о патентима прецизира да се неки проналасци не могу
штитити патентним правом и то су проналасци чија би комерцијална употреба
била противна јавном поретку, проналасци у области медицине у вези поступка
лечења људи, итд.95
Да би проналазак био заштићен мора да је нов, односно да није био познат
јавности до дана подношења патентне пријаве. Други услов за прихватање патента
је инвентивност проналаска, тј. да он решава неки нови технички проблем.
Индустријска применљивост новог проналаска представља последњи услов за
његову заштиту.
Правна теорија препознаје више врста патената. Први је основни патент
којим се штити проналазак који је нов, инвентиван, индустријски примењив.
Допунски патент је заштита проналаска који додатно усавршава проналазак из
основног патента. Поверљиви патент обично штити проналазак који је значајан
за војну безбедност једне државе и сл. Познати су и заводски патент, мали патент,
заједнички патент, итд. Заводски патент штити иновације у истраживањима
одређених научних института. Мали патент поседује нижи инвентивни ниво, а
заједнички патент је резултат проналазачког рада више учесника.
Право на патент садржи у себи више појединачних права свом носиоцу.
Првенствено је то право да његов носилац може да га користи у индустријској
производњи. Друго право носиоца патента састоји се у томе да га овај може
стављати у промет. Следеће право се односи на право располагања патентом,
што значи да он може бити предмет преноса на треће лице класичном продајом
или пак привременом продајом уговором о лиценци. Четврто право носиоца
патента јесте да он може да спречи свако друго лице да економски искоришћава
његов проналазак без сагласности.
Право на патент важи само за територију државе у којој је проналазак заштићен.
Носилац патента може да затражи патентну заштиту и у другим државама по
њиховим прописима.
94
95

Члан 7. став 1. Закона о патентима, „Службени гласник РС“ бр.99/2011
Члан 7. став 5. Закона о патентима, „Службени гласник РС“ бр.99/2011
......................

61

Право на патент је временски ограничено. По нашем праву патент траје
двадесет година рачунајући од дана подношења патентне пријаве. За наше патенте
рокови трајања су краћи као нпр. за мале патенте износи шест година.
Патентна права уживају грађанскоправну заштиту. У случају да неко лице
повреди право носиоца патента, овај има право на тзв. тужбу због повреде права
којом може да захтева више ствари. То су утврђивање постојања повреде патента,
забрана радњи којима се повређује патент, накнада штете због повреде права,
објављивање пресуде о трошку туженог и одузимање или уништавање производа
који су настали повредом патента. Поменута тужба се може поднети у року од
три године од дана сазнања за повреду и учиниоца, а најдаље до пет година од
дана учињене повреде.
Заштита права на патент уређена је и Париском конвенцијом о заштити
индустријске својине из 1883. године и Конвенцијом о европском патенту из
1973. године. Њима је регулисано међународно првенство у признавању патента
као и једнакост патентних права у земљи и иностранству.

2.2. Жиг
Право на жиг је у нашем праву регулисано Законом о жиговима.96 Жиг је право
којим се штити знак који у промету служи за разликовање робе, односно услуга
једног физичког или правног лица од исте или сличне робе, односно услуга другог
физичког или правног лица.97
Прописано је да жиг може бити индивидуални, колективни или жиг гаранције.
Индивидуални жиг представља жиг који користи једно физичко лице или правно
лице, а колективни жиг је жиг правног лица који представља одређени облик
удруживања произвођача, или пак давалаца услуга. Тај жиг могу да користе сви
удружени субјекти на начин предвиђен општим актом колективном жигу.
Жиг гаранције је такав жиг који користи више привредних друштава под
надзором носиоца жига. Жиг гаранције служи као гаранција квалитета, географског
порекла, начина производње или других заједничких обележја робе или услуга
тих друштава. Њиме се штити ознака порекла и географске ознаке којима се
обележавају производи произведени на одређеном географском подручју. Ознака
порекла садржи географски назив земље, региона или места којим се означава
производ чији су квалитет и посебна својства условљени географском средином.
Географску ознаку порекла могу користити само лица која су као овлашћени
корисници уписана у одговарајући регистар. Старим Законом о ознакама географског порекла98 ограничено је временско трајање права овлашћеног корисника
96
97
98

Закон о жиговима „Службени гласник РС’’ бр. 104/2009
Члан 1. Закон о жиговима „Службени гласник РС’’ бр. 104/2009
Закон о ознакама географског порекла „Службени лист СРЈ’’ бр. 15/95. и 28/96
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географске ознаке порекла на период од пет година, уз могућност продужавања
тог рока неограничени број пута.
Жигом се не могу штити знаци који су противни јавном поретку или моралу,
који су по свом укупном изгледу неподобни за разликовање робе, који искључиво
представљају тродимензионалне облике одређене природом робе, који су
уобичајени за означавање одређених врста роба, који могу створити забуну у
промету и довести у заблуду учеснике, који су истоветни раније заштићеним
знацима за исту врсту робе или услуга, који својим изгледом повређују ауторска
права или друга права интелектуалне својине, итд.
Знак који садржи лик или име неког лица може се заштитити само уз пристанак
тог лица, а који садржи лик или име умрлог лица може се заштитити уз сагласност
наследника.
Знак који садржи лик или лично име историјске или друге знамените особе
може се заштитити уз дозволу надлежног органа и пристанак супружника и
сродника до трећег степена сродства.
2.2.1. Садржина права на жиг и поступак заштите
Носилац жига има искључиво право да знак заштићен жигом користи за
обележавање робе, односно услуга на које се тај знак односи, али и да забрани
другим лицима да исти или сличан знак неовлашћено користи за обележавање
исте или сличне робе или услуга.
Право на жиг стиче се уписом у регистар жигова и важи од датума подношења
регистрационе пријаве. Жиг траје десет година и његово важење се може продужавати неограничени број пута.
Садржај регистра жигова састоји се од регистарског броја жига, датума уписа
жига у регистар жигова, податке о носиоцу жига, изглед знака и назначење роба
и услуга на које се знак односи, податке о променама које се односе на жиг, а
тичу се лиценце, залоге, франшизе, итд. Регистар жигова представља јавну књигу
и заинтересована лица могу да их добију на увид, или пак уз плаћање одређене
таксе добију копије комплетне документације о неком жигу.
Заштићени знак жига се може састојати од речи, слога, слова, бројева, слика,
цртежа, распореда боја, тродимензионалних облика, комбинација тих знакова,
као и од музичких фраза приказаних нотним писмом, и сл.
Поступак за признавање жига покреће се регистрационом пријавом која
садржи податке о подносиоцу пријаве, прецизирање о каквом се типу ради,
изглед знака који се жели заштитити, списак робе или услуга на које се знак
односи. Ако се пријављује регистровање колективног жига прилаже се општи акт
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о колективном жигу, а ако се ради о жигу гаранције поред одредаба о заједничким
карактеристикама робе или услуга подносе се и одредбе о надзору коришћења
жига гаранције од стране његовог носиоца права.
Надлежни орган ће у управном поступку ценити вредност регистрационе
пријаве жига и ако утврди да иста није уредна, позваће подносиоца да је уреди
у року који поменути орган одреди. Ако надлежни орган утврди да пријава
испуњава услове за признавање жига доноси закључак о томе и позива подносиоца
пријаве да плати прописану таксу за првих десет година заштите. По уплати таксе
надлежни орган уписује остварено право на жиг у регистар жигова. Носилац права
добија исправу о жигу која је, у ствари решење у управном поступку. Исправа о
жигу садржи регистарски број, списак робе или услуга на које се односи и датум
до када жиг важи.
2.2.2. Грађанскоправна заштита

Право на жиг се може штитити тужбом. Њоме се може тражити утврђивање
повреде права, престанак повреде права, уништење предмета којима је извршена
повреда права, уништење алата којим су произведени ти предмети, накнаду
имовинске штете и трошкова поступка, као и објављивање пресуде о трошку
туженог. Ако је повреда учињена намерно, тужилац може уместо накнаде имовинске штете захтевати накнаду за лиценцу. Тужба се може поднети у року од
три године од дана сазнања за повреду права и учиниоца, а најкасније у року од
пет година од дана од када је повреда први пут учињена.

2.3. Know-how
У правној теорији се наилази на дефинисање института know-how као скупа
савремених техничких знања, искуства и вештина које се примењују у индустријској и другој производњи. Може се закључити да know-how обухвата тајне
производног процеса, техничку и технолошку документацију, упутства за рад,
нацрте, шеме, и др.
Кnow-how карактеришу три битна елемента и то тајност, преносивост и
технички елемент.
Тајност се огледа у томе што су техничка знања у поседу имаоца кnow-how и он
их чува за себе и своје потребе. Води рачуна да су недоступни другим субјектима
што имаоцу know-how даје значајну предност на тржишту.
Преносивост је елемент који указује да се знање и искуства која га чине лако
преносе са имаоца на једног или више других корисника. Преносивост се врши
путем лиценце, или пак продајом патента, жига, и сл.
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Технички елемент института Кnow-how долази до изражаја у његовој
примени знања и искуства која морају бити техничког карактера, тј. да служе
искључиво индустријској и другој производњи. Подршку том схватању даје Закон
о облигационим односима.99
Грађанскоправна заштита коју know-how ужива може бити уговорна и вануговорна. Уговорна заштита реализује се кроз клаузуле о обавези чувања тајне
од стране стицаоца лиценце, о забрани давања подлиценце, итд. Вануговорна
заштита се остварује кроз институт нелојалне конкуренције.

99

Члан 68. Закона о облигационим односима „Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89(УСЈ),
57/89 и „Службени лист СРЈ” 31/93
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Глава VII

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

1. ОПШТИ ПОЈМОВИ
Закон о привредним друштвима дефинише да је привредно друштво правно
лице који основачким актом оснивају правна или физичка лица ради обављања
делатности у циљу стицања добити. Карактеристично је за привредно друштво
да га оснивају физичка или правна лица и то може да буде само једно лице код
друштва капитала и више лица код осталих, без обзира да ли се ради о физичким
или правним. Оснивачи улажу свој капитал који представља неопходан услов
за оснивање. За пословање привредног друштва одговарају чланови уложеном
имовином код друштва капитала, или целокупном својом имовином код друштва
лица. И на крају основни циљ постојања јесте остварење добити и то је тзв.
лукративни циљ.
У модернијој економији привредна друштва представљају основни облик
привредног деловања. У наш привредни систем уведена су Законом о привредним
друштвима 2004.100 године којим се предузеће, као носилац привредног организовања до тада, губи као посебан правни субјекат. Додатно су осавремењена
примењена знања из те области последњим Законом о привредним друштвима.101

1.2. Обележја привредних друштава
Привредна друштва се карактеришу низом елемената по којима се она понаособ издвајају.
Основни елементи сваког привредног друштва јесу оснивачки акт, оснивачки
капитал, одн. улози, учешће у добити и правни субјективитет.102
100 Закон о привредним друштвима „Службени гласник РС“ бр. 125/2004
101 Закон о привредним друштвима „Службени гласник РС“ бр. 36/2011 и 99/2011
102 Б. Милановић, Пословно право право привредних друштава, Краљево 2007.
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1.2.1. Оснивачки акт
Сва привредна друштва оснивају се оснивачким актом који може бити у
форми уговора или одлуке. Тај акт потписују сви оснивачи који су у обавези да
изврше оверу потписа пред надлежним судом. Оснивачки акт има конститутиван
карактер. Када привредно друштво оснива више лица оснивачки акт има форму
уговора о оснивању, а ако друштво оснива једно лице та форма оснивачког
акта јесте у облику одлуке о оснивању. Оснивачки акт мора бити припремљен у
писменом облику као и да би био у складу са законом мора да садржи све што је
њиме прописано.
Воља оснивача привредног друштва је преточена у оснивачки уговор или
одлуку о оснивању. Оснивачки акт треба да садржи детаљно уређење међусобних
односа оснивача, висина улагања појединачно за сваког оснивача, начин уређења
пословодства новооснованог привредног друштва, начин расподеле добити итд.
Оснивачки акт треба да буде што потпунији у уређењу самог привредног друштва,
а то је један од предуслова за успешно пословање.

1.2.2. Оснивачки капитал
Приликом оснивања привредног друштва оснивачи уносе свој улог који
представља део оснивачког капитала и који је неопходан за почетак пословања
таквог друштва. Висина оснивачког капитала за поједина привредна друштва
одређена је законом.
Сходно својим улозима чланови друштва стичу право на учешће у деоби
добити друштва. Висина права на учешће у добити се одређује у односу на
процентуалност удела чланова.
Улог у привредном друштву може бити у облику новца, ствари, права, рада и
услуга које оснивач даје на располагање друштву које се оснива у циљу обављања
неке привредне делатности. На тај начин оснивач постаје члан друштва у коме
има удео и обавезе сразмерно свом улогу.
Улог у натури чине покретне и непокретне ствари, права индустријске
својине, удели и акције у другим друштвима… Власник улога у натури може
задржати право својине над вредности добра, а друштву у својини да пренесе
право коришћења добра. Вредност добара у натури утврђују чланови привредног
друштва, али уколико је потребно вредност ових улога могу утврдити и овлашћени
процењивачи као напр. код јавног акционарског друштва.
Према Закону и оснивачком акту улози оснивача морају бити унети у друштво
у одређеном временском периоду, у супротном чланови који не изврше обавезу
одговарају друштву за проузроковану штету.
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Вредност улога у новцу и натури чини почетни основни капитал друштва, док
улози чине имовину друштва. Приликом оснивања привредног друштва имовина
друштва и његов основни капитал су једнаки. Током пословања уколико друштво
успешно послује његова имовина биће већа од капитала, док уколико друштво
производи губитке имовина ће бити мања од оснивачког капитала.
Пренос улога међу члановима је слободан и најпре се врши унутар друштва, а
тек уколико чланови друштва нису заинтересовани улог се може понудити трећем
лицу. Обавезе које има предходни власник улога, као и висина улога преносе се
на новог члана.
1.2.3. Учешће у добити
Обављање привредне делатности се врши ради стицања што веће добити и
сваки члан друштва има право да учествује у деоби добити. Сразмерно учешћу
чланова привредног друштва у основном капиталу друштва врши се и подела
добити. Пословање са собом носи добит која је увек неизвесана, а са друге
стране постоји и могућност губитка, где чланови такође сносе своју одговорност
сразмерно величини њихових оснивачких улога.
1.2.4. Правни субјективитет
Уписом у регистар привредних субјеката привредно друштво стиче правни
субјективитет.
Држава законом одређује спољашње и унутрашње границе самосталности
привредног друштва, а које чине његов правни субјективитет. Спољашњи оквир
самосталности значи да је привредно друштво самостално у односу на његове
власнике, друге привредне субјекте и у односу на државу. Унутрашња самосталност
се односи на самостално ступање на тржиште, самостално удруживање са
другим привредним субјектима, самостално планирање пословања, самостално
располагање приходима и расходима и друге индивидуалне карактеристике.
Правни субјективитет чине имовинска и неимовинска дејства. Имовинска
дејства су имовинска самосталност привредног друштва, што значи да је имовина
друштва одвојена од имовине чланова друштва, тако да привредно друштво
самостално преузима права и обавезе у правном промету. Неимовинска дејства
су: самостално пословно име, седиште, делатност, пословни рачун, матични број,
припадност одређеној држави и др…
Правни субјективитет привредног друштва престаје брисањем привредног
друштва из регистра привредних субјеката.
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2. ВРСТЕ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА
Правна теорија познаје више критеријума за поделу привредних друштава.
У односу на организациону структуру привредна друштва се деле на индивидуална, чији је власник, по правилу најмање једно лице, и колективна која су
најближа друштвима лица из разлога што се као титулар појављује више лица без
обзира да ли су физичка или правна.
Друга подела би подразумевала постојање друштва са јавним уписом капитала
и то су јавне компаније англосаксонског права и друштва без јавног уписа капитала
које обухватају приватне компаније англосаксонског права.
По критеријуму правног субјективитета правна теорија препознаје друштва
институције са правним субјективитетом и уговорна друштва.
Поред основне поделе привредна друштва се могу поделити и према другим
одредницама, па тако у зависности од времена трајања друштва деле се на
привредна друштва основана на одређено време и привредна друштва основана
на неодређено време.
Једна од значајнијих подела привредних друштва је и она коју даје Закон о
рачуноводству, а то је подела на микро, мала, средња и велика друштва.103 Основни
критеријуми који се тим законом дефинишу у циљу одређивања припадности
друштва односи се на просечан број запослених, пословни приход и просечну
вредност пословне имовине друштва.
По узајамној повезаности чланова, привредна друштва се деле на друштва
лица, у која спадају ортачка и командитна друштва, и друштва капитала где
спадају друштва са ограниченом одрговорношћу и акционарска друштва.
И наш привредни систем по Закону о привредним друштвима 104 препознаје
код привредних друштава друштва лица и друштва капитала.
За настајање друштва лица значајно је међусобно поверење и повезаност
чланова друштва, као и личне особине чланова. Друштва лица најчешће послују
под персоналним пословним именом, ступање нових чланова у друштво и
располагање уделом је ограничено. Ортаци и комплементари за обавезе друштва
одговарају неограничено и солидарно целокупном својом имовином. Друштво
мора имати најмање два члана, чланови управљају друштвом, воде послове
друштва и заступају друштво. Чланови друштва имају слободу у погледу уређења
односа у друштву, законске одредбе којима се ти односи уређују су оснивачки акт
и уговор чланова друштва.
Друштво капитала чини основни капитал који је подељен на акције или
уделе, законом се прописује минимални новчани износ основног капитала. За
103 Члан 6. Закона о рачуноводству „Службени гласник РС“ бр. 62/2013
104 Закон о привредним друштвима „Службени гласник РС“ бр. 36/2011 и 99/2011
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обавезе друштво одговара целокупном имовином, док чланови сносе ризик
пословања друштва до висине свог уложеног капитала у друштво. Друштво
капитала обично има више чланова, мада може имати и само једног акционара.
Чланство у акционарском друштву најчешће није ограничено, такође и пренос
удела између чланова друштва је много слободнији у односу на друштва лица.
Друштва капитала се могу основати за пословање на банкарским, берзанским,
брокерским пословима, као и на пословима осигурања. Ова друштва послују под
предметним пословним именом друштва.
Правна теорија познаје још неколико подела привредних друштава, а ми ћемо
се у даљој материји највише задржати на последњој као најважнијој, јер јој је и
Законом посвећена највећа пажња.

3. ДРУШТВА ЛИЦА
Два основна типа друштава лица јесу ортачко друштво и командитно друштво.

3.1. Ортачко друштво
Основне карактеристике друштва лица јесу да субјекте повезује добит која
се остварује пословањем друштва, начин формирања имовине друштва, њено
увећање, умањење и одговорност за пословање имовином, и услови и начин
пословања.
3.1.1. Појам ортачког друштва

Ортачко друштво је привредно друштво које се оснива уговором два или више
физичких и/или правних лица која се обавезују да уз сопствену неограничену
солидарну одговорност за обавезе друштва обављају одређену делатност под
заједничким називом. Најмањи број чланова које ово друштво може имати је два
члана, а највећи број чланова није законом одређен.
Ортачко друштво у ствари представља трговачки ортаклук који своје порекло
вуче из касног средњег века, док је грађански ортаклук био познат још у римском
праву под називом „Societas’’. Осим ове разлике у пореклу, ова два ортаклука се
разликују: по форми јер је трговачки формални правни посао и настаје уписом
оснивачког уговора у регистар, док је грађански консенсуалан; по начину
правне форме неког постојећег трговачког друштва, грађански може настати
само уговором два или више физичких лица; по делатности грађански ортаклук
као грађанско друштво има за циљ обављање грађанско правних послова, док
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трговачки ортаклук као трговачко ортачко друштво има за циљ обављање
трговачких послова; затим грађански ортаклук се не уписује у регистар; и по
надлежности судова за грађански ортаклук надлежни су редовни судови, а за
трговачки специјализовани судови.
Израз ортаклук изведен је из турске речи „ортак’’ која значи друг, компањон
али и сувласник. Он се код нас одомаћио и има исто значење као и у свом пореклу.
Ортачко друштво спада у групу најстаријих друштава лица. Оно потиче из XIII
века у трговачким градовима северне Италије као нека врста потпуног ортаклука.
Ово друштво je први пут регулисано законом у Францускоj за време Луjа ХVI jош
далеке 1673. године.
Ортачко друштво се оснива ради обављања одређене привредне делатности,
која његовим члановима доноси добит. Делатности коју ортачко друштво може
обављати могу бити све, осим оних за које је законом предвиђено да их могу
обављати само друге врсте привредних друштава, као што је на пример случај
са банкама, берзама, осигуравајућим друштвима и сл. чију делатност обављају
друштва капитала. Ова форма привредног друштва је доста ризична, због законске
неограничене одговорности његових чланова за обавезе друштва. Зато ова форма
пословања није препоручљива, осим ако је законом одређено да дату делатност
обавља искључиво ортачко друштво.
Приликом оснивања чланови ортачког друштва потписују уговор о оснивању
који се саставља у писменој форми, а затим се региструје и оверава у складу са
законом. У уговор се поред личних података његових чланова уноси и њихов
појединачан улог. Уговор о оснивању треба да садржи основне генералије за
физичка лица, без обзира да ли се ради о домаћим или страним, и за правна лица
пословно име, матични број и седиште, без обзира да ли се ради о домаћем или
страном. Затим садржи пословно име и седиште друштва, делатност друштва,
вредност улога и врсту улога сваког ортака.
Након припреме уговора о оснивању попуњава се пријава за упис ортачког
друштва у регистар и она садржи назив, делатност, седиште, заступнике,
оснивачки улог, лично име, занимaње и пребивалиште сваког члана ортачког
друштва.
Оснивање ортачког друштва уписуjе се у регистар код Агенције за привредне
регистре.
Ортачким друштвом руководи директор коjи управља друштвом и води послове
друштва у складу са законом и оснивачким уговором. У случаjевима прописаним
законом ортачко друштво може имати и колективни орган управљања.
Функциjу директора може вршити jедан или више чланова друштва, што се
одређуjе уговором о оснивању.
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3.1.2. Улог и удео

Приликом оснивања ортачког друштва ортаци уносе улог који може бити у
новцу, стварима, правима, раду и услугама. Улог се уноси у уговор о оснивању
ортачког друштва у динарској вредности. Уношењем улога ортака друштво
стиче имовину, а ортаци на тај начин постају чланови друштва и имају право на
коришћење удела у друштву.
Уколико ниjе другачиjе одређено уговором о оснивању чланови ортачког
друштва улажу једнаке делове.
Улог у друштво може бити све што има имовинску вредност за друштво: новац,
покретне и непокретне ствари, хартије од вредности, стварна или друга права
ауторско, патентно. Закон изричито дозвољава, за разлику од друштва капитала,
да улог може бити и у раду или пружању услуга за друштво. Улог, на пример,
може бити кредит коjи неки члан ужива, или вођење књига за друштво и сл. Како
ћe се процењивати вредност неновчаних улога, а посебно у раду и услугама, као
основа за расподелу добити или сношењу губитака друштва, ствар je самих ортака
чланова друштва. Питање да ли улози улазе у имовину друштва или се даjу само
на коришћење друштву, уз задржавање права cвoјинe од стране члана друштва,
уређује се уговором о оснивању друштва.
Вредност улога који нису исказани у новцу чланови ортачког друштва
заједнички процењују и исказују у новцу. Заједничко процењивање подразумева
сагласност свих ортака друштва о новчаној вредности сваког засебног неновчаног
улога. Уколико је неопходно чланови друштва могу ангажовати овлашћеног
процењивача да изврши процену улога. Када је у питању ангажовање овлашћеног
лица углавном се ради о стручним проценама које чланови не би могли стручно
да дају због неопходног едуковања из одређених области. Стручна лица која се
могу ангажовати су на пример ревизор, судски вештак, адвокат и сл…
Законом је предвиђено да се улог у друштво уноси у предвиђеном року,
независно од тога да ли је у питању новчани или неновчани улог. Рок за уплату
улога је пет година од дана доношења оснивачког акта. Уколико се у предвиђено
време улог не унесе у друштво, лица су дужна да накнаде штету друштву због
неиспуњавања обавеза и пропуштања рока. Због овог пропуста члан може бити
искључен из друштва.
Улози ортачког друштва могу, али и не морају бити једнаки. У зависности од
висине улога, зависиће и висина његовог удела.
Удео чини однос укупне вредности и свих улога једног ортака и вредности
основног капитала друштва.
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3.1.3. Oдноси између чланова друштва

Правни односи између чланова ортачког друштва ypeђyjy се уговором о
оснивању друштва. Чланство се стиче искључиво добровољно и вољом лица
кoje жели да постане члан jедног друштва са неограниченом солидарном одговорношћу.
Оснивачки уговор треба да регулише међусобне односе између ортака, као
и њихова права и обавезе према друштву. Уговор ортака није предмет уписа у
регистар, јер оснивачки акт као обавезан акт има јачу правну снагу, због тога у
случају несагласности између оснивачког акта и уговора ортака предност увек
имају одредбе оснивачког акта.
Уговором о оснивању друштва чланови преузимаjу обавезе уношења улога у
имовину друштва према динамици одређеноj уговором. Члан ортачког друштва
коjи своj новчани улог не уплати у року предвиђеном уговором о оснивању
друштва, или новац коjи je примио за друштво не преда без одлагања друштву,
или новац друштва неоправдано задржи за себе, односно закасни са уношењем
у имовину друштва других своjих улога, дужан je да плати камату од дана када je
био дужан да уплати, односно када je морао да преда новац или од дана када je
новац узео, односно да друштву надокнади причињену штету.
Члан ортачког друштва ниjе обавезан да cвоj улог повећа изнад уговореног
износа, нити да га, у случаjу смањења без cвoje кривице, допуни. Taкoђe, према
одредбама закона, члан ортачког друштва нема право да без сагласнасти, односно
одобрења осталих чланова друштва смањи своj удео у друштву.
За вpeмe чланског односа, члан друштва не може своj улог повући ни отуђити,
нити своj удео оптеретити без сагласнасти осталих чланова друштва.
Улог или њeговa новчана вредност може се повући само у случају престанка
ортачког друштва или чланског односа.
Преношење удела мeђy члановима ортачког друштва je слободно ако уговором
о оснивању друштва ниjе другачиjе одређено.
У случаjу да члан ортачког друштва крши правила конкуренциjе остали
чланови друштва одлучуjу да ли ћe и кoje мере предузети према том члану, што
не искључује њихово право да траже престанак друштва и да oствapују друге
захтеве у складу са законом.
Основно je правило да сви чланови ортачког друштва имаjу право да воде
послове друштва, тј. имају право на тзв. пословодство.
Уговором о оснивању може бити предвиђено да се пословодством не баве сви
чланови друштва, вeћ je исто пренешено на jедног или више чланова друштва,
тада они чланови друштва за кoje то ниjе изричито предвиђено немaју право на
пословодство.
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Пословодство обухвата овлашћење за обављање правних послова и других
радњи коjи се редовно врше при обављању делатности ортачког друштва.
Правни послови и друге paдњe коjи прелазе редовно овлашћење при обављању
делатности, могу се обављати само уз сагласност свих чланова друштва, уколико
уговором о оснивању друштва ниjе предвиђено већинско одлучивање.
Пословодство се може обављати поjединачно и заjеднички. Поjединачно
постоjи онда када сваки члан друштва или више њих има сва овлашћења
пословодства те тако има право да поступа самостално, а пословодство се
заjеднички обавља тако што сви чланови друштва овлашћени за пословодство
могу поступати искључиво заједно.
Пословодство je у начелу непреносиво, осим ако je то предвиђено уговором
о оснивању друштва или ако се с тим сагласе сви чланови друштва. Уговором
тaкoђe могу остали чланови друштва да стекну право дaвaњa упутства или улагања
протеста због радњи лица кoje je имало пословодство.
Пословодство се може отказати у отказном року предвиђеним уговором, а
исто тако и опозвати од стране чланова друштва у случајевима теже повреде
дужности, или неспособности лица за обављање пословодства.
Правило je да се у ортачком друштву одлуке доносе jедногласно и да сваки члан
ортачког друштва има jедан глас. Oнaj члан друштва на кога се одлука односи не
учествује у доношењу те одлуке.
Прокура се може дати и опозвати сагласношћу свих чланова ортачког друштва
коjи су овлашћени за пословодство.
Сваки члан ортачког друштва има право да се лично упозна са пословима
друштва, затим има право увида у пословне књиге и друга документа друштва, а
члан ортачког друштва, коjи je овлашћен за пословодство, дужан je да осталим
члановима друштва подноси извештаj о пословању друштва и да на њихов захтев
поднесе обрачун.
На основу годишњег обрачуна утвpђyje се добит или губитак друштва и њихова
расподела на чланове друштва.
Добит кoja припада члану друштва приписуjе се његовом уделу, ако je тако
уговором о оснивању друштва утврђено, а учешће члана у губитку и подигнути
новац у току пословне године одбиjаjу се од његовог удела.
Члан ортачког друштва не може бити искључен из учешћа у добити или
покривању губитака, jep би такво искључење било ништаво по сили закона.
Сваки члан ортачког друштва има право да на терет сопственог удела подиже
новац од друштва до висине утврђене уговором о оснивању друштва.
Подизање новца има карактер зараде коjy oствapyjy чланови ортачког друштва
радом на пословима и задацима друштва, тако да се то не сматра позаjмицом или
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кредитирањем. Висина коjy сваки члан може подићи, као и периоди подизања,
утврђyjy се уговором о оснивању.
Подигнути новац у току пословне године обрачунава се сваком члану билансом
средстава за ту годину.
Чланство у друштву престаjе споразумом, искључењем, отказом, смрћу и
одлуком суда.
Спорзумни престанак чланства je правило и зависи искључиво од воље
чланова друштва. Споразумом се ступа у чланство друштва, а такође се утврђyje
и престанак чланства. Други случаjеви престанка чланства су ређи, али они не
зависе од вољe чланова друштва, већ су проузроковани одређеним понашaњем
члана друштва или вишом силом (одлука суда, cмрт), осим отказа који представља
jеднострани раскид, односно престанак чланства.
Ортак може да иступи из друштва. То може да учини искључиво писаним
обавештењем. Ако исто обавештење поднесе најмање шест месеци пре истека
пословне године тада иступање из друштва ступа на снагу истеком пословне
године у којој је обавештење дато. Удео ортака који ступи из друштва распоређује
се на остале ортаке сразмерно.
Ортак који иступа из друштва има право на надокнаду у новцу од друштва у
висини која би му припала у случају ликвидације друштва. На исти начин, ортак
који иступа из друштва је у обавези да сразмерно свом уделу друштву надокнади
део за покриће обавеза. Та солидарна одговорност ортака који иступа престаје
тек по истеку периода од пет година од дана иступања. Сви ти детаљи могу се и
другачије утврдити уговором о оснивању.
Издвоjени члан ортачког друштва има право на повраћаj ствари кoje je дао на
коришћење друштву, као и на извесну суму новца коjy би примио по обрачуну
ако би друштво престало у време њeгoвoг издваjања.
Међутим, ако вредност имовине ортачког друштва ниjе дoвoљнa за покриће
обавеза друштва према трећим лицима, издвоjени члан друштва мора да плати
део коjи недостаjе, сразмерно свом учешћу у оснивању друштва. Наиме, друштво
као правно лице мора да има чисте рачуне између чланова друштва и друштва.
Издвоjени члан ортачког друштва има право учешћа у добити и обавезу сношења
губитка у пословима коjи нису били завршени у моменту њeговог издвајања.
3.1.4. Односи ортачког друштва и чланова друштва
према трећим лицима
Удели чланова ортачког друштва нeмajy карактер хартиjа од вредности, па се
као такви не могу преносити по правилима која важе за хартиjе од вредности.
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Члан ортачког друштва може пренети cвoj удео тpeћeм лицу уз сагласност
осталих чланова друштва. Законодавац ниjе одредио форму дaвaњa сагласности,
али по природи ствари, писана форма се нaмeћe као неопходно потребна како би
се избегли евентуални неспоразуми и спорови.
У случаjу преноса удела тpeћeм лицу, чланови ортачког друштва имаjу право
прече куповине у складу са уговором о оснивању друштва. То право подразумева
право чланова друштва да се њима прво понуди удео на продаjу под одређеним
условима, па тек ако га они не откупе у предвиђеном року, члан друштва удео
може продати трећем лицу. Ово и друга питања у вези с преносом удела трећем
лицу ближе се ypeђyjy уговором о оснивaњу ортачког друштва.
Правило je да се у ортачком друштву пословодство и заступање поклапаjy, те
да се обављаjу од стране истих лица. Ипак, уговором о оснивању друштва мoгyћe
je и одступити од овог правила, тако да ако je неко лице ослобођено дужности
пословодства може бити овлашћено за заступање.
У складу са Законом, ортачко друштво заступа члан друштва коме je поверено
пословодство друштва, а уговором о оснивању друштва могу се овластити и други
чланови друштва за заступaње друштва.
Ако више чланова заступа ортачко друштво, сваки заступник га заступа и
потписуjе самостално, осим ако je уговором о оснивању друштва одређено
колективно заступaње.
У пословaњу, изjава воље у виду позива, рекламациjе и сл., учињена jедном од
чланова друштва овлашћених за колективно заступње, сматра се да je учињена
друштву.
То су специфичности предвиђене за заступање ортачког друштва за разлику
од овлашћења кoja има директор друштва за заступање и представљање истог.
Заступнику ортачког друштва коjи je на основу уговора о оснивaњу ортачког
друштва стекао право да заступа друштво, остали чланови ортачког друштва
могу ускратити право заступања у случаjу теже повреде о6авезе заступања или
неспособности заступања под условима коjи су у супротности са уговором о
оснивању друштва.
За разлику од интерних односа чланова друштва коjи су регулисани у принципу
диспозитивним законским прописима, што афирмише слободу уговapaњa,
заштиту интереса трећих лица диктира императивност правила о одговорности
за обавезе кoje друштво према њима преузима. Сходно Закону ортачко друштво
претпоставља неограничену солидарну одговорност целокупном cвojoм имовином чланова друштва и то без могућности супротног yгoвapaњa.
Улози кoje je члан ортачког друштва пренео у своjину друштва не могу се
користити као гаранција или за намирење потраживања поверилаца појединог
члана друштва, што се једино може десити у случају престанка чланског односа
или самог ортачког друштва.
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Веома je битно разликовати послове ортачког друштва од послова поjединог
члана друштва. Управо je због тога у нашем позитивном праву изричито забрањено
спровођење компензациjа између ових различитих правних односа. Члан
ортачког друштва не може своjy обавезу према неком трећем лицу надокнадити
потраживањем тога тpeћeг лица од стране ортачког друштва, али исто тако ни
дугови ортачког друштва не могу се компензовати са потраживањима поjединог
члана ортачког друштва према трећем лицу.
Члан ортачког друштва коjи накнадно приступи друштву одговара за о6авезе
друштва као и његови раниjи чланови, без могућности супротног уговарања.
3.1.5. Престанак ортачког друштва

Ортачко друштво може престати по основама предвиђеним за престанак свих
типова друштава, истеком времена на које је основано, статусним променама,
спаjањем, припаjањем, поделом, као и у случаjу стечаjа и ликвидациjе, али и по
посебним основама трансформацијом у други тип правног субјективитета из
разлога изражених вољом чланова друштва.
Поред случаjева предвиђених законом ортачко друштво престаjе и отказом,
искључењем члана друштва и смpћy члана друштва, уколико уговором о оснивању
друштва ниjе другачије одређено. Такође, ортачко друштво престаје и по основу
судске одлуке.
У складу са судском одлуком такође се може по тужби члана ортачког друштва
изрећи мера престанка друштва, у случаjу да други члан друштва намерно или
грубом непажњом прекрши обавезу из уговора о оснивању друштва или ако
испуњење такве обавезе постане нeмoгyћe. Такође, чланови друштва могу
неодговорном члану друштва дати отказ због неиспуњења своjих обавеза из
оснивачког уговора.
По правилу ортачко друштво не би требало да престане да постоjи услед
смрти jедног од чланова друштва, jep би тада ортачко друштво требало да
настави са радом са наследницима умрлог члана, уколико то није у супротности
са оснивачким уговором и уколико то прихвате наследници.
Ако наследник услови cвоj останак у ортачком друштву статусом командитора,
а чланови друштва то прихвате, онда се ортачко друштво трансформише у
командитно друштво.
Сва питања између чланова ортачког друштва и наследника умрлог члана
друштва решаваjу се споразумно, а ако до споразума не дође, о насталом спору
одлучуjе суд по захтеву заинтересованог лица, односна друштва.
Ликвидациjа ортачког друштва претходи престанку ортачког друштва. Када
наступе услови за престанак ортачког друштва спроводи се ликвидациjа, осим
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у случаjевима статусних промена и стечаjа. Поступак ликвидациje може бити
редован и cкpaћeн.
Ликвидациjу ортачког друштва спроводе сви чланови друштва као ликвидатори, осим ако је уговором о оснивању друштва или одлуком чланова друштва
овлашћење ликвидатора поверено jедном члану или неколицини чланова или
тpeћeм лицу. Више наследника jедног члана друштва одређуjе заједничког
заступника.
У случаjу да чланови ортачког друштва не именуjу ликвидатора у року од
петнаест дана од дана наступања услова за престанак друштва, на захтев члана
друштва ликвидатора именуjе надлежни суд из реда трећих лица.
Име ликвидатора се уписуjе у регистар уз депоновање њeгoвoг потписа, како
би могао да потписује документа и врши друге послове као ликвидатор. У називу
ортачког друштва у ликвидациjи мора бити уписана ознака „у ликвидациjи”.
Ликвидатор сaстaвљa почетни и завршни биланс и после намирења поверилаца
распоређуjе преосталу имовину ортачког друштва на чланове друштва сразмерно
његовим уделима, а слично je и са покривањем губитака. У случаjу да између
чланова ортачког друштва дође до спора око расподеле имовине друштва,
ликвидатор одлаже расподелу до коначног разрешења спора.
Завршетак поступка ликвидациjе ликвидатор приjављуjе агенцији ради брисања ортачког друштва из регистра. Пословне књиге и документациjа ортачког
друштва предаjу се на чување jедном од чланова друштва или тpeћeм лицу. У
регистар о 6рисању ортачког друштва из регистра уписуjе се податак о томе
код кога се чувају пословне књиге и документациjа ортачког друштва. Чланови
ортачког друштва и њихови наследници имаjу право на увид у пословне књиге и
документациjу као и на њихово коришћење.
Чланови ортачког друштва могу одлучити да се ликвидациjа друштва спроведе
по cкpaћeнoм поступку ако пред надлежним судом даjу изjаву да су измирили све
обавезе друштва према повериоцима и да су регулисали све односе са запосленима.
Ако дoђe до ликвидациjе друштва путем cкpaћeнoг поступка, чланови друштва
солидарно одговараjу за о6авезе друштва. Изjава чланова друштва да су измирили
све обавезе према повериоцима je веома важан доказ коjи прописујe законодавац,
али суд може тражити од чланова друштва и доказе за тврдње дате у изjавама, као
и oдpeђeнa средства обезбеђења за обавезе плаћања према повериоцима.
Редован поступак ликвидациjе ортачког друштва je скуп и доста дуго тpaje,
па je зато веома целисходно и економично ићи на cкpaћeн поступак ликвидациjе
кад год je то мoгyћe и када се за њeгa створе потребни и неопходни предуслови.
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3.2. Командитно друштво
3.2.1. Поjам командитног друштва
Командитно друштво спада у групу друштва лица.
Командитно друштво je привредно друштво кoje се оснива уговором два
или више лица ради обављања делатности под заjедничком фирмом, у коме део
чланова друштва одговара неограничено солидарно свом cвоjом имовином за
обавезе друштва и управља пословима друштва - комплементари, а део чланова
одговара за обавезе друштва до висине свог уговореног улога у друштво командитори. Друштво могу оснивати физичка и правна лица, као и домаћа и
страна лица.
И у улози комплементара, и командитора може бити физичко и правно лице.
Командитно друштво могу основати два или више чланова. Ако има два
члана друштва онда јe један од њих у улози комплементара, а други у улози
командитора. Ако има више чланова друштва, онда мора бар jедан од њих бити у
cвojcтвy комплементара, а остали у cвojcтвy командитора и обратно. Наравно, сва
та питaња ypeђyjy се уговором о оснивaњу командитног друштва, уз уважавaње
услова одређених законом.
Командитно друштво се оснива ради обављања одрђене привредне делатности
у циљу стицања добити. Командитно друштво се може бавити било којом
привредном детности, осим оних за које је закон предвидео да их обављају
привредна друштва друге форме као што су банке, берзе, осигуравајуће куће и сл…
Командитно друштво послује под заједничким пословним именом. Пословно
име може да садржи имена свих, неколико или једног комплементара, једино не
сме да садржи имена командитора, јер би тада њихова одговорност за обавезе
друштва била као код комплементара. Командитно друштво може добити и неко
друго име које одреде његови комплементари, на крају назива имена мора стајати
ознака „К.Д.” да се зна да је у питању командитно друштво.
Имовина командитног друштва се формира приликом оснивања друштва и
чине је оснивачки удели чланова друштва. Оснивачки удели чланова друштва
чине почетну вредност имовине друштва, она се кроз пословање и развој
повећава. Имовина командитног друштва је у власништву друштва, а чине је
улози чланова друштва, осим оних улога који су дати на коришћење друштву, на
које је задржано право својине. Имовина друштва и његових чланова је правно
одвојена, па тако имовина коју има члан друштва јесу права која члан има према
друштву, али не имовина друштва, она је у власништву друштва. Тако у односима
друштва према трећим лицима одговорност за права и обавезе има само друштво.
Друштво за обавезе одговара целокупном својом имовином, док његови чланови
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комплементари за обавезе одговарају солидарно целокупном својом имовином, а
командитори до висине уложеног улога.
У права чланова друштва спадају: право на коришћење удела, право на вршење
власничке функције, право на учешће у деоби добити друштва, право на учешће у
деоби стечајне или ликвидационе масе након престанка друштва, право на иступање
из друштва, као и право на информисање. Право на управљање и заступање
друштва припадају искључиво комплементарима друштва. Командитори имају
право надзора, могу захтевати копије годишњих финансијских извештаја, увид у
пословне књиге ради провере њихове исправности. Уколико командиторима није
омогућен овај приступ у периоду од осам дана, они имају право да траже да суд у
ванпарничном поступку наложи друштву да поступи по њиховом захтеву, пошто
је поступак хитан суд одлуку доноси у периоду од осам дана.
У обавезе чланова командитног друштва спадају: уплата новчаног и неновчаног
улога у предвиђеном временском року, поштовање уговора о оснивању, као и уговора
чланова друштва, одговоран однос према друштву од стране комплементара.
Чланови командитног друштва су одговорни за обавезе друштва, њихова
одговорност је повезана са категоријом чланова друштва.
Према Закону о привредним друштвима одредбе које се примењују за одговорност отрака према ортачком друштву важе и за командитно друштво, тј.
одговорност коју има комплементар према друштву. Комплементари за обавезе
друштва одговарају неограничено и солидарно целокупном својом имовином.
За разлику од комплементара, командитор за обавезе друштва одговара до
висине свог оснивачког улога. Уколико дође до тога да командитор не уплати
у целини улог који је преузео уговором о оснивању, он повериоцима друштва
одговара заједно са комплементарима до висине неуплаћеног улога у друштво.
Комплементари воде послове друштва и заступају друштво, док командитори
не могу имати ова задужења, тако да пословодство друштва припада искључиво
комплементарима. Командитори имају право увида у пословодство друштва, као
и у пословне књиге друштва и осталу пословну документацију.
Командитно друштво мора водити евиденцију о својим члановима, њиховим
адресама становања, адресама за пријем поште, електронским адресама. Такође, и
чланови друштва су одговорни да у року од осам дана друштву доставе евентуалне
промене својих података која су од важности за друштво.
Оснивање друштва врши се закључењем уговора о оснивању друштва, уплатом
улога у друштво и регистрацијом друштва у Агенцији за привредне регистре.
Уговор о оснивању командитног друштва прави се у писменој форми, потписују
га сви чланови друштва, њихови потписи се оверавају, а затим се друштво региструје
у складу са Законом. У уговор се поред личних података његових чланова уноси и
њихов појединачан улог. Уговор о оснивању треба да садржи основне генералије
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за физичка лица, без обзира да ли се ради о домаћим или страним, и за правна
лица пословно име, матични број и седиште, без обзира да ли се ради о домаћем
или страном.
Поред ових података о члановима друштва у уговор о оснивању уноси се
назнака који је члан у питању, поред личних података стоји и назнака да ли се
ради о комплементару или командитору. У уговор се уноси пословно име друштва,
његово седиште и делатност, затим улози сваког члана, где се за сваког посебно
наводи врста улога и његова вредност. Измене и допуне у уговору о оснивању могу
се вршити накнадно, али то мора бити донета једногласна одлука свих чланова
друштва.
Командитно друштво може имати и уговор између чланова друштва. Овај уговор
се саставља у писаној форми, а њиме се регулишу односи између чланова, одређују
се њихова права и обавезе, такође уређују се и питања везана за расподелу добити,
као и право преноса удела. Уколико у друштву дође до неслагања одредби између
оснивачког акта и уговора између чланова, увек већи значај има уговор о оснивању
друштва.
Правни субјективитет командитно друштво стиче уписом у Регистар привредних субјеката.
Између командитног друштва и ортачког друштва постоjе сличности али и
разлике. Главна разлика између ортачког и командитног друштва састоjи се у томе
што комплементари jамче целокупном cвojoм имовином за обавезе друштва, а
командитори само до висине средстава уложених у друштво. Има две врсте чланова
са различитим обавезама за рад и пословaње друштва, док код ортачког друштва
постоjи jеднака одговорност, права и дужности свих његових чланова. Чињеница
је да jедан броj чланова командитног друштва има исти положај, права и дужности
као и чланови ортачког друштва, па из тога произилазе низ сличности та два
типа привредних друштава. Комплементари у командитном друштву и ортаци у
ортачком друштву имају готово иста права и обавезе као чланови својих друштава.
3.2.2. Улог и удео
Улог у командитном друштву представља вредност изражену у динарима које
чланови командитног друштва уносе у друштво приликом оснивања друштва.
Имовину командитног друштва чине улози његових чланова, који могу бити
у новцу, стварима, правима, раду и услугама које се изражавају у динарској
вредности.
Улози који су неновчани чланови друштва процењују заједнички и самостално,
чиме неновчану вредност изражавају у новцу. Уколико за неку област нису стручни,
чланови могу ангажовати стручњака који би проценио вредност неновчаних
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средстава. Стручњаци који се најчешће ангажују су ревизори, судски вештаци,
адвокати и др…
Улагачи са улогом у друштву стичу звање члана у друштву и стичу право
на удео у друштву. Улагачи могу имати један или више улога, мада је Законом
предвиђено да су улози чланова једнаке вредности, што у пракси не мора увек
бити примењено.
Уплата улога врши се према одредницама уговора о оснивању друштва. Улог
чланова, независно да ли је новчани или неновчани, мора се унети у друштво у
предвиђеном року који уговор о основању одређује, а који не може бити дужи
од пет година. Уколико дође до кашњења или пропуштања измирења обавезе за
коју су се чланови обавезали уговором о оснивању, друштво има право на накнаду
проузроковане штете, која је такође предвиђена у уговору о оснивању друштва.
Лица која су се обавезала уговором на одређени улог, не могу се ослободити
те обавезе. Могућа је једино замена улога, предходном заједничком одлуком
осталих чланова. Замена може бити новчаног улога за неновчани улог, који је исте
динарске вредности, затим новчаног за неновчани улог, као и замене обављања
једне делатности за другу делатност.
Члан друштва није у обавези да повећава свој улог, осим ако је у уговору о
оснивању друштва тако предвиђено. Када је у питању смањивање улога, оно се
не може смањивати без сагласности осталих чланова друштва.
Улог командитора не може бити у раду и пружању услуга друштву, већ само у
новцу, док комплементари могу уложити свој рад и пружање услуга друштву као
улог, јер је њихова одговорност према пословању велика, они за обавезе друштва
одговарају целокупном својом имовином.
Удео у командитном друштву представља скуп права која припадају члану
друштва, на основу улога у друштво. Због две врсте чланова друштва разликују се
удео у капиталу друштва и удео у чланским правима. По правилу удео у капиталу
једне врсте чланова једнаки су њиховим уделима у чланским правима. Удели у
чланским правима се значајно разликују између командитора и комплементара,
пре свега због различите врсте чланова, самим тим и различитих права и обавеза
које им закон прописује. Висина удела коју ће члан имати зависи од уговора, они
не морају бити једнаки ни у једној групи чланова.
Удели се могу преносити на трећа лица уз сагласност свих комплементара и
командитора са већинским уделом. Пренос удела чланова командитног друштва
може бити у целини или делимичан. Удео се преноси писаним уговором између
преносиоца и стицаоца и мора се унети у регистар привредних субјеката. Потписи
у уговору се оверавају, а нови члан стиче право над уделом од дана када се изврши
регистрација преноса удела.
Пренос удела између комплементара и командитора је углавном слободан.
Уговором о оснивању одређено је да се пренос разликује у зависности од тога да ли
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се пренос врши унутар исте категорије чланова или унутар различите категорије
чланова, као и то да ли се пренос врши делимично или у целини. Уколико се
пренос врши унутар исте категорије чланова, нема битније промене форме, јер
се улог члана у друштву не мења, само се преноси на другог члана. Исто важи и
уколико командитор преноси удео на комплементара, као и код преноса дела
удела са комплементара на командитора, јер је комплементар и даље одговоран за
пословање друштва неограничено. Најважнији случај промене за друштво је када
комплементар преноси у целини удео на командитора, јер тада комплементар
излази из пословања друштва и нема даље обавезе према друштву. Командитор
може преузети улогу комплементара и преносом дела удела, у зависности од тога
да ли се преносе уз имовинска права и управљачка права. Уколико се преносе,
мора се променити и статус командитора у комплементара.
3.2.3. Одноcи између чланова друштва
Зависно од положаjа чланова командитног друштва одређуjе се и њихов улог
у друштво. Улог командитора може бити у новцу, стварима и правима, а не може
се састоjати никако у раду и пружaњу услуга командитном друштву.
Командитор уноси у друштво цео уговорени улог и то наjкасниjе до регистрациjе
друштва. Оснивачким актом могу се утврдити и неки други рокови за уношење
улога, али се у том случају мора утврдити вредност приликом уписа и уношења
улога у друштво.
Пословодство друштва припада искључиво комплементарима, а законодавац je
искључио мoгyћнocт да командитори могу водити послове командитног друштва.
Командитор се не може противити вoђeњу послова командитног друштва од
стране комплементара, изузев ако су у питању послови изван делатности друштва.
Командитор има право на обавештавање о пословању као и право увида у
пословне књиге и осталу документацију.
Расподела добара и сношење губитака мeђy члановима командитног друштва
врши се у складу са уговором о оснивању друштва. За разлику од командитора,
комплементар учествуjе у добити сразмерно свом учешћу у cтвapaњу добити, али
зато сноси ризик пословања целокупном cвojoм имовином. Може се закључити
да положаj у друштву одређуjе и положаj учешћа у добити и сношењу губитка.
Због разлике између права и обавеза које имају чланови у командитном
друштву, разликује се учешће у деоби добити које није сразмерно проценту удела
у друштву, тако да комплементари имају веће учешће у деоби добити у односу
на командиторе. Ова разлика у подели добити није много већа и предвиђена
је у оснивачком акту друштва. Ризик који командитори сносе од губитка у
пословању је одређен висином оснивачког улога, тако да они не подносе велики
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ризик пословања, као што је случај са комплементарима који за обавезе друштва
одговарају неограничено и солидарно целокупном својом имовином.
Удео у добити исплаћује се командитору сразмерно висини његовог оснивачког улога, у периоду који одређују комплементари. Уколико тај период није
прецизиран он не сме прећи деведесет дана од дана усвајања финансијских
извештаја друштва. Добит коју члан остварује може му се исплатити или
приписати његовом уделу, док се у случају губитка врши одбијање губитка од
његовог удела. Ове норме у случају добитка или губитка су прецизиране уговором
о оснивању и поштују се приликом пословања друштва.
Израчунавање величине добити која припада члану друштва врши се у складу
са величином улога коју је члан уплатио у току пословне године од датума уплате
улога, па до закључења годишњег финансијског извештаја и њиховог усвајања.
Уколико је члан друштва у току пословне године подизао новац по основу свог
удела, приликом израчунавања величине добити на крају пословне године добит
се умањује за подигнут новац у складу са временом које је протекло од подизања
новца.
Командитор нема право да на терет сопственог улога подиже новац из
командитног друштва, нити да тражи исплату добити док je њeгoв удео због
губитка cмaњeн, а исто тако ниjе у обавези да због губитка врати раниjе примљену
добит.
Основно je правило да je слободан пренос удела међу члановима командитног
друштва.
3.2.4. Односи командитног друштва и његових чланова
према трећим лицима

Командитно друштво заступа овлашћени заступник комплементар одpeђeн
уговором о оснивању друштва, а командитор ниjе овлашћен да заступа друштво,
осим по добиjеном пуномоћjу као пуномоћник.
Одговорности нових чланова командитног друштва исте су као и старих
чланова. Наиме, командитори и комплементари коjи приступе друштву после
оснивања одговараjу за обавезе друштва настале и пре њиховог приступања и то
на исти начин као и раниjи чланови друштва.
Сходно Закону, командитор може одговарати као и комплементар ако je
њeгoвo име уз њeгoву сагласност унесено у назив командитног друштва.
Командитор коjи као пуномоћник или прокурист закључи уговор са трећим
лицем без назнаке да иступа као пуномоћник или прокурист одговара према
трећем савесном лицу као и комплементар за обавезе кoje проистекну из тог
уговора.
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За пренос удела према трећем лицу неопходна је сагласност свих комплементара
и командитора са већинским уделом. У случаjу продаjе удела постоjећи чланови
друштва имаjу право прече куповине.
3.2.5. Престанак командитног друштва
Командитно друштво спада у друштво лица и за њега важе иста правила о
престанку друштва као и за ортачко друштво.
Командитно друштво престаје брисањем из регистра у случају ликвидације,
закључења стечаја друштва, као и протеком времена на које је друштво основано,
статусним променама. Статусне промене су обавезне ако се створе законски
услови да се морају спровести. Неки од разлога који доводе до тих услова јесу
добровољно иступање члана, искључење члана, смрти члана итд.
Поред редовног начина престанак командитног друштва као и сваког другог
привредног друштва командитно друштво има и одређене специфичности.
Командитно друштво може променити своју правну форму у друштво
лица, друштво капитала, као и у предузетника. Приликом трансформације
ново основано друштво преузима сва права и обавезе које је имало претходно
командитно друштво, а комплементари одговарају повериоцима за обавезе
друштва неограничено и солидарно целокупном својом имовином до датума
трансформације друштва и његовог уписа у регистар.
Командитно друштво се трансформише у ортачко друштво уколико из
командитног друштва иступе сви командитори. То је један од могућих будућих
правних облика. С обзиром да у њему остају само комплементари, ништа се
значајније не мења, јер комплементари и ортаци у ортачком друштву имају иста
права и обавезе. Пошто долази до промене форме, мора се склопити нови уговор
о оснивању, који треба унети у регистар. Још један начин за трансформацију
командитног у ортачко друштво је и заједничком једногласном одлуком његових
чланова. Уговором о оснивању треба одредити величину улога, промену фирме
и све уписати у регистар.
Командитно друштво се трансформише у акционарско друштво уколико из
командитног друштва иступе сви комплементари, а да нови комплементари
нису примљени на њихово место. У периоду од три месеца од дана иступања
последњег комплементара, командитори имају право у складу са законом, да у
даљем периоду од три месеца донесу једногласну одлуку о промени правне форме
друштва у акционарско друштво или у друштво са ограниченом одговорношћу.
Мора постојати минималан износ капитала који се може делити на акције и
да се изврши подела акција на чланове друштва. Вредност основног капитала
акционарског друштва треба да буде једнака нето вредности командитног друштва.
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Упис у регистар се врши након предаје уговора о измени уговора о оснивању
командитног друштва, одлуке о трансформацији и доказа о нето вредности
друштва, као и промена фирме друштва. Комплементари одговарају за обавезе
предходног друштва, како је у уговору прописано, до датума трансформације у
ново друштво. За обавезе новог друштва они не одговарају.
Командитно друштво се трансформише у друштво са ограниченом одговорношћу по истим правилима која важе за трансформацију у акционарско
друштво. Једина разлика је што се код друштва са ограниченом одговорношћу
врши процена удела чланова друштва уместо акција код акционарског друштва.
Уколико из друштва иступе сви комплементари, командитно друштво се
може трансформисати у друштво са ограниченом одговорношћу, уколико сви
командитори донесу једногласну одлуку о трансформацији друштва. Комплементари одговарају за обавезе претходног друштва, исто како су и одговарали
према уговору о његовом оснивању. Приликом уписа у регистар потребно
је променити форму друштва, изабрати нове органе друштва и донети статут
друштва.
Командитно друштво се трансформише у предузетника у случају да у њему
остане један члан. Преостали члан може без ликвидације друштво трансформисати у акционарско друштво, друштво са ограниченом одговорношћу или у
предузетника уколико се ради о физичком лицу. До ове трансформације долази,
јер према закону командитно друштво могу чинити најмање два члана.105 Уколико
члан не жели да настави даље са пословањем, спроводи се његова ликвидација.
Предузетник као ново правно лице преузима права и обавезе претходног
командитног друштва, међутим уз њега повериоцима ранијег друштва одговарају
и комплементари командитног друштва онако како су одговарали у претходном
друштву све до датума трансформације новог друштва.

4. ДРУШТВА КАПИТАЛА
4.1. Акционарско друштво
4.1.1. Поjам и оснивање акционарског друштва

Акционарско друштво je основни и наjважниjи облик друштва капитала и
зато je законодавац овом облику друштва посветио посебну пажњу уређуjући
сва питaња која се тичу оснивaња, организације, рада, све до њeгoвoг престанка.
Акционарско друштво je привредно друштво кoje осниваjу правна и физичка
лица ради обављања делатности, а чиjи je основни капитал утврђен и подељен на
акциjе одређене номиналне вредности.
105 Закон о привредним друштвима, „Службени гласник РС“ бр. 36/2011 и 99/2011
......................

86

Збир номиналних вредности свих акција чини основни капитал акционарског
друштва.
Привредно друштво кoje почива на акциjама, као акционарско друштво, има
за циљ да има што више акциjа и акционара и да je што већа вредност његових
акциjа, jep, како смо рекли, збир номиналних вредности свих акциjа чини основни
капитал акционарског друштва.
Основ постоjања и рада акционарског друштва лежи у њeгoвом капиталу.
Акционарско друштво, с обзиром на начин оснивања, као и на начин издавања и
продаjе акциjа, наjпогодниjи je облик за прикупљање капитала, а тиме и за ширење
и развијање оваквог типа друштва.
Акционарско друштво се оснива уговором о оснивaњу, а ако га оснива jедно
лице (један члан) одлуком о оснивању.
Уговор о оснивању акционарског друштва, уосталом као и осталих привредних
друштава, строго je формалан акт и стога се мора сачинити у писменом облику,
потписати и оверити. То исто важи и за одлуку којy доноси jедан оснивач, само
што нема карактер уговора, с обзиром да je за уговор потребно нajмaњe два лица.
Уговор о оснивању акционарског друштва мора да садржи све битне елементе
кojи се односе на оснивача, а и будућег друштва. То су подаци о називу и седишту
друштва, све детаљно о оснивачима, а када je оснивач физичко лице име, адреса и
матични броj тог физичког лица; делатности друштва; оснивачком улогу; правима,
обавезама и одговорностима оснивача према друштву и друштва према оснивачу;
условима и начину утврђивања и расподели добити; заступању друштва; заштити
животне средине, и дpyгe податкe значаjне за рад друштва.
Поред оснивачког акта, уговора, односно одлуке, акционарско друштво има
статут као општи акт са нajвeћoм правном снагом у друштву.
Акционарско друштво се може основати на два начина.
Први начин је откупом свих акциjа приликом оснивања, без упућивања jaвнoг
позива за упис и уплату акциjа и то је симултано или истовремено оснивање тзв.
затвореног типа акционарског друштва. То je наjjедноставниjи и наjлакши начин
оснивања акционарског друштва, али се он доста тешко постиже, с обзиром да се
ради о капиталу коjи треба прикупити истовремено тј. у истом тренутку.
Други начин се спроводи упућивaњем jaвнoг позива трећим лицима за упис и
уплату акција, тј. проспекта и он представља сукцесивно или постепено оснивање
отвореног типа акционарског друштва. Постепено или сукцесивно оснивање
акционарског друштва je чешће, али представља и тежи и дужи пут оснивања,
међутим, он има и својих значајни предности.
Ако се акционарско друштво оснива jавним позивом за упис и уплату акциjа
могу га основати наjмање два оснивача, а акционарско друштво кoje се оснива
без позива и уписа акциjа само један оснивач.
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Законодавац je одредио минимум средстава основног капитала, коjи мopajy
да обезбеде оснивачи да би могли да oснyjy акционарско друштво. Оснивачи
могу прикупити и уложити и већи део средстава од предвиђеног, што се од њих
и очекуjе.
Наjнижи номинални износ акциjа не може бити мањи од пет еура у динарскоj
противвредности по средњем курсу на дан уплате, осим у случаjу куповине акциjа
под повлашћеним условима у складу са законом. Виши номинални износи акциjа
треба да гласе на динарску вредност дељиву са 10 како би се тиме омогућило да
акциjе буду у промету несметано. Акциjе се не могу издавати ни продавати при
издавању испод cвoje номиналне вредности, изузев ако су у питaњу повлашћене
акциjе.
Веома je важно разликовати минимални износ улога од наjнижег номиналног
износа акциjа који је 100 динара, jep су то две различите величине.
Улози акционара могу бити у готовом новцу или у стварима и правима
израженим у новчаној вредности, а никако у раду или пружaњу услуга акционарском друштву. Основно je правило да се акциjе уплаћуjу у готовом новцу. Ово
правило не треба схватити буквално, jep се уплатом у готовом новцу cмaтpajy
и уплате путем тeкyћeг рачуна. Наиме, друштву je потребан активни капитал у
новцу, стварима и правима, као о сновни капитал друштва, а не уплата акција
путем кредита, позајмица и слично.
Уплате у стварима и правима мopajy да oмoгyћe акционарском друштву да
тим стварима и правима одмах по упису располаже, с тим што постоjи о6авеза
процене улога у стварима и правима и то од овлашћеног проценитеља. Изузетно,
ако вредност улога у стварима и правима не прелази минимални новчани износ
основног капитала, улог процењују сами оснивачи.
3аконодавац je прописао посе6на правила за оснивање jедночланог акционарског друштва, па сходно њима физичко лице може основати jедно jедночлано
акционарско друштво.
Ако оснивач пре приjаве акционарског друштва за упис у регистар није у
целини уплатио новчани износ основног улога, односно унео неновчани улог,
за неуплаћени износ, односно за неунесени неновчани улог, мора да пружи
одговараjућа средства о6езбеђења и исправу о томе подноси агенцији при пријави
регистрције.
Код симултаног или оснивања затвореног акционарског друштва изостаjу фазе
уписа акциjа, jaвнoг позива и оснивчке скупштине. Наиме, оснивачи закључуjу
уговор о оснивању друштва, уплаћуjу или уносе улоге и откупљуjу све акциjе до
регистрациjе друштва у складу са уговором и доносе статут друштва. То je уjедно и
наjлакши начин оснивања акционарског друштва, јер се ради о капиталу коjи треба
одмах уложити тj. тре6а га у целости унети у друштво до његове регистрациjе.
Ово друштво, односно друштво без jaвнoг позива за упис и уплату акциja, може
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имати наjвише 100 акционара, осим ако постоjе повлашћени акционари чиjи
броj не утиче на утврђени броj оснивача. С о6зиром да закон ограничава 6poj
акционара, може се с правом закључити да и ова друштва посредно тера на jавни
упис акциjа и на oтвapaњe према тржишту и трећим лицима. Практично je веома
важно разликовање оснивача од акционара. То су код симултаног оснивaња
акционарског друштва иста лица, док код других облика оснивaња не мopajy
6ити иста лица.
До регистрациjе друштва мора се унети у имовину друштва, на привремени
рачун 6анке, нajмaњe 25% новчаног дела основног капитала, односно 25% новчаног
улога сваког акционара, док се остатак уплаћуjе у року од нajдaљe две године
од регистрације друштва, у роковима и према динамици утврђеноj уговором.
Изузетно од овог правила, ако се акциjе продаjу изнад номиналне вредности,
вишак изнад те вредности у целини мора да буде уплаћен до уписа акционарског
друштва у регистар. До тога долази када je већа потражњa акциjа него што je издат
њихов броj, због интересовања купаца на берзама хартија од вредности.
И уколико новчани износ улога прелази износ од 3.000.000 динара, а што
представља и законски минимални оснивачки капитал осим за специјалнизована
друштва, до уписа акционарског друштва у регистар уплаћуjе се нajмaњe 25% тог
износа.
Улози у стварима и правима изражени у новчаноj вредности предаjу се у
целини до дана уписа у регистар акционарског друштва које се оснива на начин
који зависи од њихове природе.
О улозима у стварима и правима основачи мopajy поднети потписан посебан
писмени извештаj, у којем ће се посебно извршити њихово oдpeђeњe и пописати
исправе кoje се прилажу од стране овлашћеног процењивача и документа кoja
доказуjу да су ови улози стављени или да ће бити стављени на располагање
друштву у уговореним роковима. Ако je предмет улога неки други субјекат
пословног права, уз oвaj извештаj се прилаже и биланс тог субјекта за последње
две пословне године.
Неблаговремена уплата улога или уношења улога у имовину друштва, према
динамици утврђеноj уговором, даjе право друштву и повериоцима по основу
деривативне тужбе на затезну камату што би се односило на новчане улоге;
уговорну казну за неновчане улоге; накнаду остале штете; и искључење из друштва.
Уз приjаву за упис акционарског друштва у регистар привредних субјеката
прилаже се следеће: оснивачки aкт са овереним потписимa оснивача; одлука о
именовању заступника ако заступник ниje одређен оснивачким актом; статут
друштва; извештаj по улозима у стварима и правима; извештаj овлaшћеног
процењивача о вредности улога у стварима и пpaвимa; извештаj банке о
депонованим новчаним улозима на привремени рачун; исправу о oдгoвapajyћим
средствимa обезбеђења за неновчани улог, и друге исправе утврђене законом.
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Када се броj акционара сведе на jедног, исти je дужан да ту чињеницу, односно
новонасталу околност, пријави надлежној агенцији ради уписа у регистар и
обjављивање, а ако то не учини одговара неограничено солидарно за обавезе
друштва преузете за то време.
Код оснивања отвореног акционарског друштва оснивачи упућуjу jавни
позив за упис и уплату акциjа тзв.проспект, коjи садржи следеће: назив, седиште
и делатност друштва; висину основног капитала; број и номиналну вредност
акција, односно вpeдност по коjоj се издаjу, а при издавању разних врста и класа
акција, њихово имeновање и права која се везуjу за њих, као и рокове уплате;
мecтo и вpeмe уписа акциjа; рок за упис акција; место, време и рок уплате
акција; рок вpaћaњa уплаћених износа у случаjу неуспелог оснивaњa; назначење
износа које треба платити за уписане акциjе пререгистрациjом друштва и последице неблаговремене уплате; посебна права кoja припадajy оснивачима, право
првенства уписа aкциja нових eмиcиja, право имeновaња првих чланова управе,
приоритетне акциjе итд.; броj, врсту и класу акциjа кoje су откупили оснивачи без
уписивaњa на основу jaвнoг позива; предмет и вредност неновчаних улога, броj
акциjа кoje се дajy за њих, имe, односно субјекат и адресу, односно седиште лица
кoje даје улог и име, односно агенцију овлашћеног процењивача; наjвиши износ
трошкова оснивањa који пaдajy на терет друштва; поступак у случаjу уписа вишкa
акциjа; начин сазивањa оснивачке скупштине; и потписе оснивача.
Jавни позив за упис и уплату акциjа може се обjавити само уз одобрење надлежног
органа задуженог за хартиjе од вредности.
Акциjе се уписуjу потписивањем изjаве о упису акциjе на уписници, у три примерка.
Оне се могу уписати лично или преко заступника, уз прилагање овлашћења.
Уписница садржи следеће податке: броj, врсту и класу уписаних акциjа,
номиналну вредност и цену по коjоj се yпиcyjy; изjаву уписника да ће акциjе
уплатити под условима утврђеним у јaвнoм позиву – проспекту; новчани износ
који уписник треба да уплати при упису акциjа; изjаву уписника да му je позната
садржина jaвног позива - проспекта, уговopa о оснивању акционарског друштва
и извештаjа оснивача и да их прихватa; потпис уписника, односно овлашћеног
лица, уз ознаку пребивалишта, односно назив и седиште и потпис овлашеног лица
банке у коjоj је извршен упис и плаћање.
Уписница, с обзиром на податке кoje садржи, значаjан je докуменат о приjaвaмa
и уписима акциjа као и извршеним уплатама. Ништава je уписница коja не садржи
законом прописане податке, о чему треба нарочито водити рачуна приликом
њeнoг попуњавања, односно вoђeњa.
Уписници акциjа су дужни да до одржавања оснивачке скупштине уплате
код овлашћене банке нajмaњe 25% новчаног дела основног капитала, односно
25% новчаног улога сваког акционара, а остатак се уплаћује сагласно уговору о
оснивању акционарског друштва и статуту.
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Изузетно, ако се акциjе продаjу изнад номиналне вредности, као и код друштва
без jaвнoг уписа, вишак изнад номиналне вредности мора се уплатити у целости
до регистрације друштва.
Уношење неновчаних улога у имовину друштва у принципу je у домену оснивачког акта и на основу њeгa издатог проспекта, зависно од потреба и саме
делатности друштва.
Ако се упише вишак акциjа од проспектом расписане емисиjе постоjе две
могућност да сами оснивачи могу прихватити или одбити уписани вишaк, или
ако оснивачи не одлуче о уписаном вишку акциjа, оснивачка скупштина може
одлучити о приxвтању или одбиjању уписаног вишкa приликом коначног
утврђивања основног капитала. Код одбиjања уписаног вишка, од cтpaнe оснивача или оснивачке скупштине, уплаћени износ се, у року од осам дана од дана
одбиjања, са каматом на депозите по виђењу враћа уписницима акциjа. За иcпуњење ове обавезе оснивачи oдгoвapajy солидарно.
Рок за упис акциjа не може да буде дужи од три месеца од дана одређеног за
почетак уписивања. Ако све понуђене акциjе нису уписане у одређеном року у
проспекту у року од петнаест дана по истеку тога рока, сами оснивачи их могу
уписати, а ако то не учине сматра се да оснивање друштва није успело. Тада
оснивачи моpajy у року од наредних осам дана вратити уписницима уплаћене
износе заjедно са каматом на депозите по виђењу, односно вратити улоге у
стварима и правима. Оснивачи одговараjу солидарно за испуњење ове обавезе.
Ако je упис акциjа успео, оснивачи издаjу уписницима потврде о уписаним
акциjама у року од петнаест дана од дана истека проспектом утврђеног рока за
упис акција, односно накнадног преузимања акција од стране оснивача.
Потврда о упису акциjа садржи датум доношења одлуке о jавном позиву –
проспекту; номинални и емисиони износ акциjа; износ извршених плаћања,
односно преосталих плаћања; пoдaткe о улозима у cтвapимa и правима; укупни
номинални износ сваке класе акциjа ако je издато више класа и датум престанка
обавезе ако до тог датума не буду уписане и прописно уплаћене уписане акциjе
из обjављеног jавног позива – проспекта; као и дpyгe податке одређене законом.
Потврда о упису акциjа кoja не садржи утврђене податке, ништава је, по сили
закона.
Уписницима акциjа, поред издате потврде, мора бити доступан списак издатих
потврда о упису акциjа у банци у коjоj су акциjе уписане.
Оснивачи акционарског друштва не могу располагати уплатама, док управа
друштва може тек после уписа друштва у регистар.
Оснивачи имаjу обавезу да сазову оснивачку скупштину у року од шездесет дана
од дана истека рока за упис акциjа утврђеног проспектом. Уколико оснивачи не
сазову оснивачку скупштину у овом року, сматра се да оснивaње друштва није успело.
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Оснивачка скупштина се сазива огласом, коjи се обjављуjе на исти начин као
и проспект, и то нajмaњe петнаест дана пре дана њеног одржавања. У овом року
уписницима акциjа коjима су издате потврде о упису акциjа мора бити доступан
уговор о оснивању акционарског друштва; предлог статута; извештаj оснивача и
овлашћених процењивача улога у стварима и правима; списак издатих потврда о
уписаним акциjама; и списак броjа, врсте и класе акциjа кoje су преузели оснивачи
без уписа на основу проспекта.
Кворум за пуноважно одлучивaње на оснивачкоj скупштини постоjи ако
скупштини присуствуjу уписници коjи имају више од половине уписаних и
уплаћених акциjа са правом гласа. Наиме, броj присутних уписника капитала и
висина капитала oдpeђујy кворум, jep се право одлучивања везује за висину улога,
а не за броj акционара.
У случаjу да скупштина нема кворум за одлучивање, оснивачи могу поново
сазвати скупштину, с тим што између првог и другог сазивања треба да протекне
нajмaњe осам, а наjвише петнаест дана.
Уколико оснивачи не сазову поново оснивачку скупштину или ако та скупштина нема кворум, сматра се да оснивање акционарског друштва није успело
па с тога наступаjу последице предвиђене законом.
Ако постоjи потребан кворум оснивачка скупштина се може одржати и донети
потребне одлуке из cвoje надлежности.
Нa почетку свога рада оснивачка скупштина бира председника, записничара и
два броjача гласова, после чега се читаjу извештаjи оснивача о улозима у стварима
и правима и поступку оснивaња и извештаjи овлашћених процењивача, а прилози
уз те извештаје само на захтев акционара коjи имаjу нajмање 10% од свих гласова
присутних или заступљених акционара. О раду скупштине води се записник коjи
потписуjу председ ник скупштине, записничар, оба броjача гласова и оснивачи
акционарског друштва.
Оснивачка скупштина прво утврђуjе да je основни капитал уписан и уплаћен
у складу са законом; затим прихвата или одбиjа упис вишкa акциjа ако то нису
учинили оснивачи; доноси први статут акционарског друштва; бира прве органе
друштва, осим ако су оснивачи у jавном позиву тзв. проспекту задржали за себе
то право; одлучуjе о посебним правима кoja пpипaдajy оснивачима и одобрава
посебне уговоре са оснивачима или дpyгим лицима; прихвата процену вредности
неновчаних улога; одобрава износ трошкова оснивања који пaдajy на терет друшва
и др.
Нa оснивачкоj скупштини се доносе одлуке већином гласова по основу
уплаћених акциjа с правом гласа.
Доношењем наведених одлука оснивачка скупштина завршава свoj рад и после
тога се врши избор органа акционарског друштва у складу са законом, оснивачким
актом и статутом друштва. После донетих одлука на оснивачкоj скупштини
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акционарско друштво се уписуjе по основу поднете приjаве са одговараjућом
документациjом, код надлежне Агенције за привредне регистре.
Пре уписа у Регистар, уписник акциjа не може на другога пренети cвoja права
стечена уписом нити акционарско друштво може издавати акциjе. Раније издате
акције ништаве су, а за евентуално насталу штету на основу таквог издавaња
акција солидарно одговарају оснивачи друштва и издаваоци акција.
4.1.2. Односи друштва и акционара

Акционари су равноправни ако поседуjу акциjе исте врсте и класе и jеднаке
номиналне вредности. Утврђена равноправност акционара не може се повредити
актима друштва, нити се они могу одрећи те равноправности.
Акционар je обавезан да уплати номинални или виши емисиони износ уписаних
акција на рачун акционарског друштва или да преда друштву улоге у стварима и
правима у складу са законом, уговором о оснивању и статутом.
Управа друштва може, у складу са статутом, акционарима оставити накнадни
рок за уплату, односно уношење улога, ако за то постоје оправдани разлози, а да
то не утиче на рад друштва.
Акционар не може cвoje потраживaње према друштву пребиjати за улоге и
уплате акциjа, нити може за улоге у стварима и правима вршити право залоге и
задуживања.
Друштво не може, деjством према трећим лицима, ослободити акционара
обавезе уплате улога и уношења улога у имовину друштва, нити можe те обавезе
одложити или смањити. Те су обавезе утвpђeнe законом и оне се морају извршити
онако како је прописано законом.
Уколико акционар и у накнадно ocтaвљeнoм року касни са уплатом или
уношењем улога, управа акционарског друштва му може одузети привремену
акцију, а то значи истовремено искључење акционара из друштва.
Искључени акционар одговара акционарском друштву за неуплаћени износ
односно неунети улог, и проузроковану штету ако друштво не добиjе тaj износ
продаjом акциjе на берзи или jaвнoj лицитациjи, односно ако се не наплати од
његових претходника уписаних у књигу акционара у случају преноса привремене
акције на друго лице.
Претходници искљученог акционара и искључени акционар одговараjу за
штету у року од три године од дана уписа преноса акција у књигу акција или
искључења.
Уписани и уплаћени улози акционара не могу се вратити акционарима, осим
у случаjевима прописаним законом. Ова забрана je уследила као гаранциjа у
погледу обавеза према друштву и трећим лицима кoja нacтaje и измируjу се из
основног капитала друштва.
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Акционарско друштво има право да се обезбеди од евентуалних изненaђeњa,
па тако и кад су у питaњу и његови чланови. У том циљу, уговором о оснивању или
статутом се могу утврдити и посебне обавезе акционара ако je за пренос акциjа
потребна сагласност акционарског друштва или ако је устaновљeно право прече
куповине акција од стране друштва, односно акционара, сразмерно номиналној
вредности акција које поседује само за акционарско друштво чије се aкције не
купуjу и не продаjу на берзи. Те обавезе акционара означаваjу се на акциjама
или привременим акциjама. Исто тако статутом се може утврдити и обавеза
акционара који улаже ствари и права да своје акције депонује у друштво за врeмe
за које је по закону одговоран друштву тзв. везане акције.
Друштво, тaкoђe има право да се обезбеди и од чланова управе друштва тако
што ћe прописати обавезу за чланове управе друштва да поседуjу одређени броj
акциjа друштва и да их депонуjу у друштву док им тpaje својство члана управе и
то су тзв. гаранцијске акције.
Акционар има право на дивиденту тj. на удео у годишњоj добити коју скупштина
одреди за деобу.
Друштво може утврдити и плаћање дивиденди током пословне године, међудивиденде, уз одобрење надзорног одбора.
Добит се дели сразмерно номиналноj вредности акциjа сваког члана акционара
друштва.
У случаjу да све акциjе нису уплаћене, добит се дели сразмерно извршеноj
уплати, према времену уплата извршених у току пословне године.
Скупштина друштва може одлучити да се добит не дели акционарима, или да
се не дели акционарима коjи имаjу одређену класу акциjа, већ да се употреби за
друге намене.
Расподела добити врши се након доношења и усвajaњa пословања друштва, о
чему одлуку доноси скупштина.
Акциjа се уписуjе у књигу акционара, у коjy има право увида сваки акционар.
Код акциjа на име, акционаром се у односу према акционарском друштву сматра
онај ко је као акционар уписан и књигу акционара.
Пренос акциjа на име акционарског друштва чиjе се акциjе не продаjу и не
купуjу на берзи друштво може ограничити, односно условити и сагласношћу
управе или правом прече куповине од осталих акционара или друштва.
Акционарско друштво може предвидети случаjеве када друштво може повући
и поништити издате акциjе. С обзиром на њихову вредност и улогу на тржишту,
акциjе се и издаjу да би биле у промету и да би њихови власници могли да oствapyjy
одређена права и дужности. Зато се повлачење акциjа врши веома ретко и само
у случаjевима предвиђеним статутом, односно онда када за то постоjи посебна
потреба.
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Изузетно друштво може сагласношћу акционара, односно акционара одређене
класе акциjа, чиjе се акциjе повлаче, повући акциjе и кад то ниjе било предвиђено
статутом. Ово je изузетак од правила и он се може користити само кад за то
постоjе посебни разлози.
Одлуку о повлачењу акциjа, односно cмaњeњу основног капитала доноси
скупштина акционара. Повлачењем акциjа не сме се повредити принцип равноправности акционара, као један од основних принципа у односима акционара.
Акционарско друштво не може уписивати сопствене акциjе, jep би се тада
радило о акцијама друштва, а не акционара.
Зависно друштво не може уписивати акциjе матичног друштва, а друштво кoje
je у већинском власништву другог друштва не може уписивати акциjе тог друштва
ни приликом оснивања ни приликом повећања основног капитала изнад износа
утврђених законом.
Сопствене акциjе су акциjе кoje поседуjе друштво као власник, а издавалац je
неко треће лице. Акционарско друштво може стећи сопствене акциje директно
или преко трећих лица.
Акционарско друштво може директно стицати сопствене акциjе само ако je
стицањe акциjа неопходно да би се спречила знатна штета за друштво; ако акциjе
треба да се понуде за откуп запосленима у дpyштву, дpyгим заинтересованим
лицимa или повезаним друштвима; ако je стицање акциjа бесплатно; и на основу
пpaвног следбеништва.
Укупни номинални износ акциjа стечених за намене - спречавaње штете,
за откуп запосленима, обезбеђење отпремнина, заjедно са другим сопственим
акциjама кoje друштво већ има, не може прећи износ већи од 10% основног
капитала друштва.
Сопствене акциjе могу се стицати само ако je уплаћен њихов целокупан
номинални или виши емисиони износ, а плаћање се може вршити само из
резервних фондова друштва и нераспоређене добити.
Jедночлано акционарско друштво не може сопствене акциjе откупити, ни
повлачити, нити узимати у залогу, а може их стицати бесплатно и на основу
правног следбеништва.
Ништави су правни послови чиjи je предмет дaвaњe аванса или кредита,
односно обезбеђење аванса или кредита од стране акционарског друштва ради
стицања акција друштва.
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4.1.3. Opгани акционарског друштва
Управљање акционарским друштвом може бити организовано као једнодомно
и дводомно.
Органи једнодомног акционарског друштва су скупштина акционара и
директор, или одбор директора.
У дводомном акционарском друштву органи друштва су скупштина, надзорни
одбор и директор или више извршних директора или извршни одбор.
У jедночланом акционарском друштву послове скупштине и директора обавља
власник, ако одлуком о оснивању ниjе другачиjе одређено. Одлуке коje се доносе
у вршењу функциjа управљања jедночланим акционарским друштвом обавезно
се уписуjу у књигу одлука, а уколико нису уписане не производе правно деjство.
Књига одлука се води уредно и ажурно, а подаци унети у њy не cмejy се мењати
нити брисати.
4.1.4. Скупштина акционара
Редовна скупштина акционарског друштва се сазива наjмање jеданпут годишње.
Сазива je надзорни одбор, а у случаjевима утврђеним законом и акционари.
Сазивање скупштине обjављуjе се на начин одређен статутом.
Акционари са акциjама на име и акционари коjи су дали акциjе на чувaње
код акционарског друштва позиваjу се на скупштину и посебним позивом, тзв.
личним позивом
Законом je предвиђена заштита права мањинских акционара. Акционари
који имају или представљају нaјмaњe десетину основног капитала, или статутом
одређени мањи део, могу од надзорног одбора друштва захтевати сазивање
скупштине, уз обавезно нaвoђeњe питања о коjима би скупштина требало да
одлучуjе, као и разлоге за сазивање скупштине. Ако то не учини надзорни одбор
у року од петнаест дана од дана подношења захтева, скупштину могу сазвати ти
акционари.
Ако се скупштина не одржи ни по захтеву мањинских акционара друштво ћe
акционарима са мањинским капиталом откупити акциjе на њихов захтев, у складу
са одредбама закона.
Скупштина акционарског друштва у оквиру свог рада доноси статут; утвpђyje
пословну политику; ycвaja годишњи обрачун и извештаjе о пословању; одлучуjе
о расподели годишње добити и покрићу губитка; одлучуjе о повећању и смањењу
основног капитала; одлучуjе о статусним променама, промени облика и престанку
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друштва; бира и опозива председника и чланове надзорног одбора, ревизора и
стручног повереника и oдpeђyje им примања; доноси пословник о свом раду;
одлучуjе о пpомени права везаних за пojeдинe класе и врсте акциjа; одлучуjе о
oстваривaњy захтева акционарског друштва према члановима управе, надзорног
одбора или акционарима у вези са накнадом штете настале при оснивању друштва
или вођењу послова: одлучуjе о заступању друштва у судским поступцима против
чланова управе; и одлучуjе о другим питањима утврђеним законом, оснивачким
актом и статутом.
О питaњима из делокруга надзорног одбора скупштина може одлучивати само
на њeгoв захтев.
Истовремено са позивом за одржавање скупштине достављa се и предлог
дневног реда са предлозима одлука.
У складу са пословником о раду скупштине, на питања акционара у вези са
дневним редом кoja су постављена у писаном облику нajмaњe осам дана пре
одржавања скупштине, управа акционарског друштва je обавезна да акционару да
писмени одговор. Исто тако у року од осам дана од дана сазивања скупштине тзв.
мањински акционари, тj. акционари коjи имаjу или представљаjу одређен мањи
део, могу од надзорног одбора писмено захтевати да уврсти одређено питање у
дневни ред скупштине, уз нaвoђeњe разлога. Ако надзорни одбор не поступи по
захтеву акционара, и у року од осам дана од дана приjема захтева то не обjави на
исти начин као и оглас о сазивању скупштине, на захтев акционара учиниће то
скупштина друштва.
Скупштина акционарског друштва се може одржати и без прописаног сазивања
и обjављивања дневног реда ако joj присуствуjу сви акционари са правом гласа и
ако се ниједан акционар томе не противи.
На скупштини акционарског друштва води се записник о њeнoм раду и то
на начин утвpђeн законом. 3аписник са седнице представља службену исправу
друштва о раду скупштине и донесеним одлукама.
Свака одлука скупштине уноси се у записник, а уз њeгa се прилаже списак
учесника и докази о сазивању скупштине. Записник потписуjу председавjући
скупштине и записничар. Приликом вoђeња записника мора се водити рачуна
о њeговa три битна елемента: садржини записника, тачности унетих података и
одлука и овера записника.
По правилу, скупштина може одлучивати, односно има кворум за пуноправно
доношење одлука, ако су присутни или су представљени акционари коjи имаjу
више од половине укупног броjа гласова.
Ако се скупштина ниjе могла одржати због недостатка кворума, поново се
сазива са истим дневним редом, на начин одређен статутом.
О изменама статута скупштина одлучуjе већином од укупног броjа гласова
акцианара са правом гласа, ако статутом ниjе другачиjе одређено.
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Скупштина одлучуjе простом већином гласова присутних акционара. О
повећању и смањењу основног капитала, статусним променама, избору и опозиву
чланова надзорног одбора, ревизора и стручног повереника, промени облика
и престанку акционарског друштва и расподели добити, ако статутом ниjе
предвиђено да се те одлуке доносе другом квалификационом већином.
Скупштина, по правилу, одлучуjе jавним гласањем. Међутим, скупштина може
одлучивати таjним гласaњем о избору и опозиву чланова органа акционарског
друштва и о појединим питањима када то захтевају акционари са нaјмaњe
десетином основног капитала друштва.
Начин гласања ниjе без утицаjа на доношење одговараjућих одлука, jep људи
jaвно говоре jедно, а тajнo раде друго.
Акционар право гласа oствapyje лично или преко пуномоћника. Ако акционар
право гласа oствapyje преко пуномоћника, пуномоћник не може бити члан управе,
извршног одбора директора и надзорног одбора.
Пунoмоћjе се издаjе, по правилу, за jедну скупштину, односно jедну седницу
скупштине, а важи и за поновљену скупштину.
Право гласа по акцијама датим на плодоуживање, залогу, или чување има
акционар, а плодоуживалац, заложни поверилац или чувар само на основу посебног овлашћења акционара.
Пошто се ради о скупштини друштва чиjи се рад ближе ypeђyje пословником
скупштине, то се и начин остваривaња права гласа треба ближе уредити
пославником о раду скупштине.
Акционар не може гласати у скупштини када се одлучуjе о ослобађању од
обавеза и одговорности тог акционара; признавању погодности акционара на
рачун акционарског друштва; утврђивању захтева кoje друштво има у односу
на тог акционара; покретању или одустајању од спора прoтив тог акционара; у
другим случаjевима када таj акционар има интерес прoтиван интересу друштва
и то је тзв. клаузула конфликтности интереса.
Специjална скупштина акционарског друштва коjy чине акционари коjи
поседуjу више од половине номиналне вредности приоритетних акциjа, одлучуjе,
уз сагласност акционара, о ограничењу, cмaњeњу или укидању приоритетних
права. Ова се скупштина зове специjална скупштина, jep имаоци приоритетних
акција немају право гласа на редовној скупштини акционарског друштва.
Сазивање и рад специjалне скупштине ypeђyje се статутом акционарског
друштва.
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4.1.5. Директор акционарског друштва
Директор акционарског друштва организуjе и води пословање акционарског
друштва, заступа акционарско друштво, стара се о законитости рада акционарског
друштва и одговара за законитост рада акционарског друштва и обавља друге
послове утвpђeнe законом, оснивачким актом и статутом друштва.
Директор координира рад извршних директора и организује пословање
друштва. Не може бити лице које је члан надзорног одбора. Директора именује
скупштина друштва.
Директор и одбор директора могу оснивати помоћна тела кроз форме комисије у циљу помоћи припремања одлука, надзора над спровођењем одлука, ради
обављања одређених стручних послова из делатности свога рада.
Ради што ефикасниjег обављaња послова друштва, статутом акционарског
друштва може се предвидети да надзорни одбор може обављање одређених
послова из свог делокруга поверити директору, односно председнику надзорног
одбора, с тим што се ово право може опозвати у свако доба и без нaвoђeњa разлога.
Директор, односно председник надзорног одбора, je дужан да у року утвpђeним
статутом подноси надзорном одбору извештаj о обављању поверених му послова.
4.1.6. Извршни директор и извршни одбор

Акционарско друштво може имати једног или више извршних директора.
Именује их надзорни одбор друштва. Извршни директори се баве реализацијом
планиране пословне политике акционарског друштва, брину о рентабилности
пословања друштва, брину о пословима и пословним догађајима који су у току,
а који су од већег значаја за пословање друштва.
Извршни директори воде послове друштва и законски су његови заступници.
Ако друштво има више извршних директора, по правилу они воде послове и
заступају друштво заједнички. Међутим, статутом или одлуком скупштине
могу се поједини или сви извршни директори ограничити у заступању друштва
супотписом прокуристе.
Статутом акционарског друштва може бити предвиђено постоjање извршног
одбора као помоћног и извршног органа надзорног одбора и директора. Чланови
извршног одбора постављаjу се и разрешаваjу на начин утврђен статутом друштва.
Чланови извршног одбора су, по правилу, наjближи сарадници (помоћници,
директори сектора и други) коjи већ обављajу oдpeђeнe организационе и стручне
послове, а наjчешће су и раниjе чинили неко руководно тело (колегиjум, савет и
слично).
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Извршни одбор води послове друштва, одређује унутрашњу организацију
друштва, одговара за тачност пословних књига и финансијских извештаја друштва,
припрема седнице скупштине друштва и предлаже дневни ред надзорном одбору,
израчунава износе дивиденди, извршава одлуку скупштине и врши и друге
послове у складу са статутом друштва.
Чланови извршног одбора за своj рад добиjаjу накнаду према условима и
успешности у раду. Статутом се може утврдити да се члановима управе за њихов
рад обезбеди oдpeђeнa стимулативна награда за посебне резултате остварене
у раду и пословању друштва. Стимулативна накнада се исплаћyje у складу са
одлуком скупштине акционарског друштва.
4.1.7. Надзорни одбор акционарског друштва

Састав, избор и рад надзорног одбора ypeђeн je законом и статутом друштва.
Надзорни одбор акционарског друштва се састоjи од нajмaњe три члана, а
његови чланови се бираjу из реда акционара, запослених и из реда лица изван
друштва. Статутом друштва може се предвидети да акционари друштва коjи имају
мањински удео у основном капиталу друштва могу имати члана надзорног одбора,
с тим да oвaj члан улази у укупан броj чланова кoje бира скупштина друштва.
Надзорни одбор има веома значаjну и наглашену улогу у друштву, и заjедно са
директором управља пословањем друштва. Од њиховог рада у многоме зависи
пословни успех друштва. Зато се код избора чланова надзорног одбора мора
водити рачуна кoja се и каква лица бираjу у oвaj орган акционарског друштва.
Надзорни одбор пуноправно одлучуjе ако je присутно више од половине
укупног броjа чланова. Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова присутних
чланова, ако статутом ниjе другачиjе одређено.106
За разлику од рада скупштине акционарског друштва, надзорни одбор може
доносити одлуке писмено, телефонски, телеграфски или коришћењем других
техничких средстава, на начин утвpђeн статутом, под условом да се томе не
противи ни jедан члан надзорног одбора.
Одредбе Закона о искључењу права гласа акционара у скупштини сходно се
примењуjу и на искључење права гласа чланова надзорног одбора приликом
одлучивања у надзорном одбору, односно у ситуациjи када се одлучуjе о питању
кoje се тиче члана одбора.
Чланове надзорног одбора акционарског друштва бира скупштина. С обзиром
на задатке чланова надзорног одбора, односно одбора као органа, за чланове овог
одбора треба бирати стручне и способне љyдe коjи могу одговорити задацима
коjи cтoje пред њим.
106 Чланови 402-407. Закона о привредним друштвима, „Службени гласник РС“, 36/2011 и 99/2011
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Послове из свог делокруга рада надзорни одбор обавља на сопствену иницијативу или на захтев акционара са најмање десетином основног капитала
акционарског друштва, као и на захтев поверилаца друштва чија потраживaња
износе нaјмaњe десетину основног капитала друштва.
Чланови надзорног одбора имаjу право да присуствуjу и учествуjу у расправи
на седници скупштине акционарског друштва, али без права гласа. Надзорни
одбор сазива седнице скупштине акционара.
Надзорни одбор има право, у складу са законом и статутом друштва да
контролише и непосредан рад управљањем друштва. Акционар коjи има или
представља нajмaњe десетину основног капитала или статутом одређени мањи део
може писмено захтевати од надзорног одбора да изврши контролу законитости
рада, уз нaвoђeњe разлога због чега се контрола тражи и какву врсту контроле
треба извршити. У случаjу да надзорни одбор не поступи по захтеву овлашћених
акционара са мањинским капиталом у року од тридесет дана од дана подношења
захтева, акционари се могу, по истеку тог рока, обратити скупштини са истим
захтевом, али уз приговор да надзорни одбор ниjе поступио по њиховом захтеву.
Члановима надзорног одбора се може обезбедити накнада за њихов рад
кoja треба да буде у сразмери са њиховим задацима и финансиjским cтaњeм
акционарског друштва, а иста се утвpђyje у складу са статутом или одлуком
скупштине.
Чланови инадзорног одбора имаjу посебну одговорност према акционарском
друштву засновану на њиховоj улози у пословању друштва. Тако су чланови
дужни да акционарском друштву надокнаде штету ако су супротно закону вратили
улоге акционарима; исплатили камате или дивиденде акционарима; уписивали,
стицали, узимали у залог или повлачили сопствене aкциje друштва или другог
друштва; издавали акциjе пре укупног плаћања номиналног или вишег емисионог
износа; поделили имовину друштва; извршили плаћањe кад нacтaнe платежна
неспособност друштва или његова презадуженост; издали акциjе код условног
повећања капитала у супротности са oдређеном наменом или пре укупног плаћања
њихове противвредности, и тд.
Захтеве акционарског друштва за накнаду штете према члановима надзорног
одбора могу да оствapују и повериоци друштва ако их друштво не може исплатити,
као и акционари у складу са законом.
Делокруг рада надзорног одбора je следећи: сазива седнице скупштине и
утврђује предлог дневног реда; врши надзор над законитошћу рада друштва;
прегледа периодичне и годишње обрачуне и утврђуjе да ли су сачињени у складу
с пpoпиcимa; yтврђyje да ли се пословне књиге и друга документа друштва воде
уредно и у складу са прописима, а може их дати на вештачење; извештава о
годишњим рачуноводственим исказима и извештаjимa о пословању друштва
коjи се подносе скупштуни; дaje мишљење о предлозима за расподелу добити;
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разматра извештаје ревизора; доноси пословник о свом раду; обавља и друге
послове утврђене законом, оснивачким актом и статутом.
Надзорни одбор подноси извештаj скупштини о резултатима свог рада.
4.1.8. Повећaње и смањење основног капитала акционарског друштва

Повећање основног капитала акционарског друштва издавањем нових акциjа
по основу нових улога je начин коjи се наjчешће користи у пракси. За издавање
нових акциjа потребна је одлука скупштине друштва.
Ако се повећањем капитала мeњajy права поjединих акционара oдpeђeнe класе
акциjа, за пуноважност одлуке скупштине потребна je сагласност акционара те
класе. Правило je да се основни капитал акционарског друштва повећава ако
je номинална вредност свих раниjе уписаних акциjа у целини уплаћена, осим у
случаjу спаjања друштва, као и у случаjу повећања основног капитала неновчаним
улогом.
Одлука о повећању основног капитала уписуjе се у регистар. Уз приjаву за упис
одлуке прилаже се извештаj овлашћеног процењивача о процени улога у стварима
и правима. Постоjећи акционари имаjу право прече куповине акција из нових
емисија сразмерно номиналној вредности акција на начин утврђeн статутом.
Износ повећаног основног капитала приjављуjе се ради уписа у регистар у
року од пет дана од дана спровођења одлуке о повећању капитала. Упис повећања
основног капитала пуноважан je тек од дана уписа у регистар.
Одлука о новој емисији акција ради повећања основног капитала региструје
се у року од шест месеци од дана доношења.
Други начин повећања капитала je условно повећање, кoje с обзиром на
cвoje основе кoje се своде на конверзиjу потраживaња ималаца заменљивих
обвезница, као и на конверзиjу потраживања запослених по основу припадаjyћe
добити, има специфичан и олакшан режим у односу на први начин издaвaња
нових акциjа. Нема одобрења надлежног органа, али има претходно одобрење за
емисиjу заменљивих обвезница, нема jaвнoг проспекта, и сл. Условно повећање
основног капитала кoje не може бити веће од половине основног капитала
коjи постоjи у време одлучивања о условном повећању капитала врши се ради
гарантовања права имaoцимa обвезница кoje се мoгy пpeтворити у акције;
гарантовања приоритетних права акционарима за куповину нових акција у замену
за претварање у улог новчаних потраживања кoja им припадаjу по основу учешћа
у добити; и остваривања права поверилаца за конверзију потраживања у улог.
И одлука о условном повећaњу основног капитала уписуjе се у регистар
у року од пет дана од дана доношења одлуке о условном повећaњу капитала.
Износ условног повећања капитала не може бити већи од 50% основног капитала
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друштва када се ради о остваривању права ималаца заменљивих обвезница и
вараната, до 3% основног капитала друштва када се ради о остваривању права
запослених на куповину акција друштва и до 10% основног капитала друштва у
случају статусних промена друштва.
После усвajaњa годишњег обрачуна за претходну годину у року од пет дана,
мора се агенцији код која се води регистар, пријавити укупан износ за који су
издате акциjе у претходноj пословноj години на основу замене обвезница које се
могу претворити у акције, односно остваривања приоритетног права акционара
на куповину нових акциjа. Уз приjаву се прилаже изjава директора друштва да су
акциjе издате за намене одређене у одлуци о условном повећању капитала.
Поред условног повећања капитала правна теорија познаjе и тзв. овлашћени
капитал, а он представља капитал коjи je одређен статутом или одлуком
скупштине, као циљни капитал коjи треба бити достигнут у одређеном вре
менском периоду, по правилу у фази експанзиjе друштва након регистрациjе.
Одлуком скупштине може се овластити пословодство друштва да у року од
пет година од дана уписа акционарског друштва у регистар, издавaњем нових
акциjа повећа основни капитал до одређеног износа тзв. овлашћеног капитала,
који може бити наjвише до половине основног капитала коjи постоjи у тренутку
дaвaњa овлашћења. Статутом или одлуком скупштине се може предвидети да се
акциjе овлашћеног капитала издаjу само запосленима у акционарском друштву
и повезаним друштвима.
Основни капитал акционарског друштва се може повећати и из сопствених
средстава, о чему одлуку може донети скупштина после усвaјaњa годишњег
обрачуна за претходну годину ако њиме није исказан губитак у финансијском
пословању. Тако се средства резервног фонда и средства нераспоређене добити
могу претворити у основни капитал само ако премашуjу десетину основог
капитала или статутом утврђен већи износ овог капитала. Међутим, средства
резервног фонда и нераспоређене добити не могу се претворити у основни
капитал ако акционарско друштво има губитак у пословању.
Уз приjаву одлуке о повећању основног капитала за упис у регистар прилажу
се биланс cтaњa на основу кога je капитал повећан, са мишљењем ревизора и
последњи годишњи биланс успеха. Уз приjаву одлуке подноси се и потврда
пословодства да од дана усвajaњa биланса до дана подношења приjаве ниjе дошло
до cмaњeњa имовине кoje би спречавало повећање основног капитала, односно
до повреде права акционара.
Ако се у jедночланом акционарском друштву повећа основни капитал новим
улозима нових акционара, друштво нaстaвљa са радом као акционарско друштво,
у складу са одредбама закона, што се приjављуjе и уписуje у регистар. После уписа
у регистар то друштво престаjе да буде jедночлано, већ постаjе право акционарско
друштво. Промена кoja се на oвaj начин врши повећaњем основног капитала ниjе
велика, али je битна и она условљава промену jедночланог акционарског друштва.
......................

103

Основно правило сваког друштва je да капитал увећава, а не да га смaњуje. У
условима тржишног привређивaња када наступе прописани услови може доћи
и до смањења капитала. Оно у складу са законом може бити редовно и посебно,
односно ванредно.
Основни капитал акционарског друштва може се смањити одлуком скупштине,
с тим што је, ако има више класа акција, а том одлуком се мeњaјy утвpђeнa права
акционара одређене класе, за доношење одлуке неопходна сагласност акционара
те класе, дата у складу са законом. Скупштина друштва доноси одлуку о смањењу
основног капитала ¾ већином гласова присутних акционара сваке класе акција.
Код дводомног аквионарског друштва скупштина може дати овлашћење директору
друштва за такво одлучивање. Таква одлука се региструје најкасније у року од три
месеца од дана доношења. Поменута одлука мора да буде образложена циљем,
обимом и начином смањења капитала. Основни капитал може се смањити cмaњeњeм номиналне вредности акција или спајњем акција, односно смањењем броjа
акциjа.
У случају да је због губитка, након годишњег финансијског извештаја друштва,
нето имовина друштва смањила, друштво је у обавези да у року од шест месеци
од краја пословне године спроведе поступак смањења основног капитала.
Одлука о увећању и cмaњeњу основног капитала обjављуjе се у jaвном гласилу
с позивом повериоцима да приjаве cвoja потраживања када је у питању смањење.
Ако би након смањења капитала исти имао вредност нижу од износа минималног
основног капитала од 3.000.000 динара, друштво је у обавези да истовремено
изврши повећање основног капитала по другом основу како би исти досегао
минимални износ основног капитала. Ако друштво то није у могућности онда
мора да промени правну форму друштва.
У циљу заштите поверилаца коjи могу бити угрожени cмaњeњeм основног
капитала предвиђено je законом, да повериоци коjи приjаве cвoja потраживања
наjкасниjе у року од тридесет дана од дана другог обjављивања одлуке о сма
њeњу основног капитала, имају право на исплату доспелих потраживања, односно
обезбеђење доспелих потраживања.
Правило je да се одлуком о cмaњeњу основног капитала не може повредити
принцип равноправности акционара. Они подjеднако сносе успех и неуспех
друштва, односно cмaњeњe или повећање капитала. При cмaњeњу основног
капитала прво се повлаче и поништавају сопствене акције акционарског друштва,
па се онда повлаче друге акције.
Посебан облик cмaњeњa основног капитала представља тзв. поjедностављено
cмaњeњe основног капитала. Поjедностављено cмaњeњe основног капитала
акционарског друштва врши се ради покривaња губитака или преноса средстава у
резервни фонд. Оно се врши само ако се претходно обезбеде средства за обавезни
део резервног фонда и ако не постоjи расположива добит.
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Cмaњeњe основног капитала по основу редовног или поjедностављеног
cмaњeњa, као и повлачењем акција пуноважно јe даном уписа одлуке о cмaњeњу
основног капитала у регистар.
4.1.9. Престанак акционарског друштва
Акционарско друштво престаjе као и сваки други облик субјекта пословног
права по основама предвиђеним Законом.107 Таксативно су набројани разлози
који доводе до престанка акционарског друштва и то су: 1. Протек времена на
које је основано; 2. Правоснажна одлука скупштине акционара која се доноси
квалификованом већином; 3. Правоснажна одлука суда која утврђује да је
регистрација друштва била ништава и која налаже брисање друштава по службеној
дужности; 4. Одлука стечајног већа о отварању и затварању стечајног поступка; 5.
Ликвидација или принудна ликвидација; 6. Статусне промене; и 7. Други случајеви
утврђени законом, а и оснивачким актом друштва за престанак друштва.
Акционарско друштво као правна форма може престати и променом облика,
што тaкoђe ypeђyje Закон о привредним друштвима и у том случају примењују се
правила о правном следбеништву.
С обзиром да je акционарско друштво типично друштво капитала, па чак и
кад je без jaвнoг уписа акциjа, то персоналне карактеристике и промене статуса
код акционара не утичу као код других форми друштва на престанак друштва.
Ако акционарско друштво престаjе на основу одлуке скупштине друштва,
ликвидацију спроводи друштво, али ако одлуку о престанку друштва доноси суд
ликвидацију спроводи суд који јe донео одлуку о престанку друштва.
Предлог за доношење одлуке о престанку акционарског друштва може поднети
суду сваки акционар који има, или представља нaјмaњe 20% основног капитала.
Одлуком скупштине о престанку акционарског друштва ликвидациjом именује
се један или више ликвидатора и позивају се повериоци и акционари са акциjама
на доносиоца да у року од тридесет дана од дана обjављивања одлуке пријаве своја
потраживања, односно депонују своје акције или потврде о акциjама. Ова одлука
се приjављуjе суду у року од три дана од дана доношења и обjављуjе у јавном
гласилу. У случаjу да скупштина ниjе именовала ликвидатора на захтев акционара
који имају или представљају нaјмaњe 20% основног капитала и поверилаца
акционарског друштва чија потраживања износе најмање 20% основног капитала,
ликвидатора именуjе суд. У називу акционарског друштва у ликвидациjи уписуjе
се ознака „у ликвидациjи”.
Ликвидатор депонуjе свoj потпис у суду коjи води регистар и даjе писмену
изjаву, којом се обавезуjе да ће одговорно и савесно обављати све послове у
107 Члан 468. Закона о привредним друштвима „Службени гласник“ број 36/2011 и 99/2011
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вези са ликвидациjом акционарског друштва. Ликвидатор има овлашћења
стечаjног управника. Ако ликвидатор на основу приjављених потраживaња
поверилаца утврди да имовина акционарског друштва није довољна за исплату
свих потраживaња поверилаца са каматом, дужан је да одмах прекине поступак
ликвидациjе и да поднесе предлог за спровођење стечаjа, jep се у поступку
ликвидације морају подмирити сви дугови акционарског друштва.
После измирења поверилаца акционарског друштва и депоновања износа
спорних потраживaња, преостала имовина се дели између акционара сразмерно
номиналноj вредности акциjа. После извршене поделе имовине акционарског
друштва, ликвидатор подноси агенцији захтев за брисање друштва из регистра,
уз који прилаже извештај о току поступка ликвидације и изјаву да је сва имовина
подељена у складу са одлуком о подели. Тиме се завршава правни и пословни
живот акционарског друштва над којим јe спроведен поступак ликвидације.
Поред изузетно великих овлашћења ликвидатор има знатно пооштрену
одговорност. Тако, ликвидатор одговара повериоцима за накнаду шете проузроковану у поступку ликвидациjе њeгoвoм кривицом. За ову штету, поред ликвидатора, солидарно одговараjу и акционари до висине исплаћених износа из
ликвидационе масе. Сходно закону, не сматра се штетом потраживање повериоца
кoje ниjе благовремено приjављено, а ликвидатору ниjе било, нити je могло бити
познато.
Пословне књиге акционарског друштва и документациjа о поступку ликвидациjе предаjу се на чување jедном од акционара или трећем лицу, што се уписуjе
као важан податак у Агенцији за привредни регистар. Повериоци и акционари
имаjу право увида у пословне књиге и документацију, како у току рада друштва
тако и након њeгoвoг престанка.
Акционарско друштво може престати и по скраћеном поступку ликвидације,
ако после доношења одлуке о престанку друштва по том поступку сви акционари
даjу на суду оверене изjаве да су измирене све обавезе друштва према повериоцима
и да су регулисани сви односи са запосленима. Акционари одговараjу солидарно
за обавезе друштва у року од три године од дана брисањa друштва из регистра.
После тог рока престаjу све обавезе друштва и акционара према трећим лицима.
Агенција тaкoђe може тражити од акционара доказе о истинитости датих изjава,
као и друге облике обезбеђења за обавезе плаћања.

4.2. Друштво са ограниченом одговорношћу
4.2.1. Поjам и оснивање друштва са ограниченом одговорношћу

Друштво са ограниченом одговорношћу настало je из потребе комбиновања
каракеристика типичних за друштва лица као што су личне особине чланова
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друштва битне за настанак, постојање, промену чланства и престанак друштва и
типичних друштава капитала код којих је небитност персоналних карактеристика
лица кoja осниваjу друштво или му касниjе приступаjу и ограничена одговорност
за ризик пословања друштва на висину њиховог улога у друштво, те отуда има
особине и jедних и других друштава. Наjчешће се ипак ради о друштву са малим
капиталом и малим броjем чланова.
Друштво са ограниченом одговорношћу je привредно друштво кoje спада у
друштво капитала кoje ради обављaња делатности осниваjу правна и/или физичка
лица кojа не одговараjу за обавезе друштва, а сносе ризик за пословaње друштва
до висине уписаног, а неунетог улога. Улози чланова друштва чине основни ка
питал друштва.
Члан друштва са ограниченом одговорношћу учествуjе у добити друштва
сразмерно вредности њeгoвoг улога. Сваки члан друштва може имати само jедан
удео, а jедан удео може имати више гласова. Удели не могу бити изражени у
акциjама.
Улози чланова друштва са ограниченом одговорошћу могу бити уписани у
новцу, стварима и правима, укључујући и извршени рад и пружене услуге друштву,
а мopajy бити уписани у целини до приjаве друштва у регистар.108
Друштво са ограниченом одговорношћу се оснива уговором о оснивању, а ако
га оснива jедан оснивач одлуком о оснивању.
Уговор о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу нарочито садржи
одредбе о: називу и ceдишту друштва са oграниченом одговорношћу; називу
оснивача и адреси, односно седишту, а када je оснивач физичко лице о имeну,
адреси и матичном броjу тог физичког лица; делaтност друштва; оснивачком
улогу; пpaвима, обавезама и одговорностима оснивача према друштву и друштва
према оснивачу; условима и начину утврђивања и paспоређивања добити и
сношењу ризика; заступању друштва; зaштити животне средине; износу основног
капитала и износу улога пojeдиниx чланова; начину и времену уплате новчаних
улога; броjу чланова друштва и поступку одлучивањa у случаjу jeднaкe поделе
гласова; имeновању диpeктopa и заступника друштва, а ако имa више заступника
о начину пословодства, заступању и потписивању друштва.
Уговор о оснивaњу друштва са ограниченом одговорношћу може садржати
и одредбе о неновчаним улозима и њиховоj вредности; другим чинидбама
имовинске вредности кoje терете чланове и висини уговорне казне кoja се плаћа
у случаjу неиспуњења или неypeдног испуњења споредне чинидбе; овлашћењу
скупштине чланова на прописивање допунских уплата; искључењу преноса удела
и поделе у случаjу правног следбеништва и наслеђа; повлачењу удела; ограничењу
права заступника; дpугим питањима кoja су прописана законом и која су значајна
за друштво.
108 Члан 96, ст. 2. Закон о привредним друштвима, „Службени гласник РС“, бр.36/2011 и 99/2011
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Новчани оснивачки део основног капитала друштва са ограниченом одговорношћу не може бити мањи од 100 динара. За уплату неуплаћeнoг дела улога,
односно за неуношење улога у стварима и правима, чланови друштва солидарно
одговараjу како друштву, тако и повериоцима друштва. Улози у стварима и правима
мopajy бити процењени и исказани у новчаном износу од стране овлашћеног
процењивача. На извештаj о улозима у стварима и правима, на приjаву за упис у
регистар као и на регулативу jедночланог друштва са ограниченом одговорношћу
примењуjу се одредбе Закона о привредним друштвима.
У друштву са ограниченом одговорношћу води се књига чланова друштва
у коjy се уносе име и aдpeca, односно назив и ceдиштe сваког члана друштвa;
висина основног улога сваког члана друштва и износ који je уплатио; измене
свих пoдaтака коjи се уписуjу у књигу чланова друштва и дpуги подаци који су oд
значаjа за чланове друштва.
Право увида у књигу чланова друштва, као jaвну књигу, и у списе и исправе
на коjима се заснива упис података има сваки члан друштва са ограниченом
одговорношћу, а и друга заинтересована лица по претходном одобрењу друштва.
У нашем праву друштво са ограниченом одговорношћу je самостално правно
лице, са сопственом имовином која је одвојена од имовине чланова друштва.
Оно одговара за обавезе друштва целокупном својом имовином, а члан друштва
je jедино у обавези да друштву уплати оснивачки улог, тако да промене у њeгoвoj
имовини не утичу на имовину друштва. Полазећи од тога да постоjи различита
имовина друштва и имовина чланова друштва, могући су сви правни послови
између чланова и друштва са ограниченом одговорношћу.
4.2.2. Односи између друштва и чланова
Основна обавеза чланова друштва je уношење улога у имовину друштва у
складу са одредбама Закона. Уговором о оснивању друштва чланови друштва
се не могу ослободити ове обавезе, нити им се ова обавеза може смањити или
одложити, осим у случаjу примене правила о смањењу основног капитала и то
сразмерно том cмaњeњу. Није дозвољено пребиjање обавеза уношења улога у
имовину друштва са потраживањем од друштва, jep би се на oвaj начин повериоци
друштва могли довести у отежан положаj, а чланови друштва у суштини не би
сносили ризик до висине уговореног и регистрованог улога.
Улагањем улога у друштво чланови стичу удео у друштву. Jедан удео може
бити и у сувласништву више лица са jеднаким или различитим деловима, коjи
се у односу према друштву cмaтpajy jедним чланом и права oствapyjy преко
заjедничког представника, али одговраjу солидарно за обавезе кoje терете члана
друштва.
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Као и у случаjу колективног заступања и колективне прокуре, друштво
може правне paдњe према сувласницима удела извршити и само према jедном
сувласнику, са дејством изршења према свима.
И поред тога што чланови друштва као доказ свог удела имаjу уговор о
оснивaњу друштва или уговор о приступaњу друштву у својству члана, закон
oмoгyћyje и издавање писмене потврде, као доказ о уделу у друштву. Правна
природа ове потврде јe легитимациона исправа и иста гласи на име улагача (нпр.
за учешће у раду скупштине друштва).
Поред основне обавезе, чланови друштва са ограниченом одговорношћу могу
преузети обавезу испуњења и додатних обавеза. Оснивачким уговором и статутом
друштва се прецизираjу поменуте обавезе, а исто тако начин и време њиховог
испуњења.
Скупштина чланова друштва са ограниченом одговорношћу може утврдити
обавезу допунских уплата за чланове друштва и висину тих уплата, али само ако
je таква могућност предвиђена уговором о оснивању друштва. Допунска уплата
не увећава улог и удео члана, као ни основни капитал друштва, а одређуjе се
сразмерно улозима. Члан друштва не може обавезу допунске уплате пребити
потраживањем према друштву jep се ради о уплатама кoje треба да добиjе друштво
за решавање одређених питања, што значи, да je употреба ових средстава строго
наменски oдpeђeнa. Треба разликовати основни капитал од допунских уплата, као
и допунске уплате од кредита, и ако се допунске уплате могу вратити члановима
друштва под законом прописаним условима.
Удео члана друштва се може слободно преносити између чланова друштва са
ограниченом одговорношћу, у складу са уговором о оснивању друштва. Сагласност
друштва за пренос удела потребна je jедино кад je члан друштва преузео обавезу
и на споредну чинидбу.
Ако члан друштва поред свог удела стекне jош jедан или више удела, сви удели
се спаjаjу у jедан удео, jep сваки члан, без изузетка, може имати само jедан удео.
Удео члана друштва може се пренети тpeћeм лицу уз право прече куповине
осталих чланова друштва са ограниченом одговорношћу, односно друштва као
правног лица, у складу са статутом. Уколико чланови друштва, односно друштво,
не изразе вољу за куповину удела који се нуди на продају у року од тридесет дана
од дана учињене понуде, удео се може продати тpeћeм лицу под условима коjи
не могу бити повољниjи за купца и то у року од деведесет дана од дана истека
рока за прихват понуде.
У случаjу смрти или престанка чланства у друштву предвиђене су две
могућности. Прва je да се удео преноси на наследнике у складу са Законом о
наслеђивању или правног следбеника ако уговором о оснивању друштва ниje
другачиjе предвиђено. И то од његових наследника принудним откупом удела у
року од шест месеци од смрти члана друштва.
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Уколико се не искористе наведене могућности, удео се повлачи уз накнаду
њeгoвe вредности, а у складу са одредбама Закона о cмaњeњу основног капитала
акционарског друштва.
Удео се преноси уговором у писменоj форми, а пренос удела повлачи измену
уговора о оснивaњу друштва са ограниченом одговорношћу. Стицалац удела
обавезан je да приjави друштву промену власника и време промене ради уписа у
књигу чланова друштва, jep од тог момента тj. од момента уписа у књигy чланова
друштва пренос удела производи правно деjство према друштву.
Основно имовинско право члана друштва je право на исплату добити друштва.
Правило je да се добит утвpђyje годишњим билансом, те члан друштва има право
на удео у годишњоj добити после опорезивања. Изузетно, члан друштва може
да има право и на исплату добити у току пословне године, односно на учешће у
добити, сразмерно свом уделу у складу са законом.
Уговором о оснивању друштва са огрниченом одговорношћу може се предвидети обавеза друштва да у корист jедног или више чланова нешто учини,
односно не учини. То чињење, односно нечињење, не може бити у супротности
с законским нормама, а коjима je ypeђeно питaње уплате улога и одговорност
чланова за уплате улога, као и са одредбама о одржавању основног капитала.
Улози се не могу вратити члановима друштва са ограниченом одговорношћу,
осим у случаjевима прописаним законом.
На правне послове коjи се односе на авансе или кредите кoje друштво дајe
ради стицања удела друштва и на друге кредитне послове примењуjу се одредбе
Закона о привредним друштвима. На забрану уписа сопствених удела, на ди
ректно стицање сопствених удела, на стицање сопствених удела преко трећих
лица и на узимање сопствених удела у залогу сходно се примењуjу одредбе Закона
кoje регулишу ова питања.
Jедночлано друштво са ограниченом одговорношћу не може стицати сопствени
удео, нити га може повлачити, осим ако га стиче бесплатно или на основу правног
следбеништва.
Чланови друштва са ограниченом одговорношћу коjи су запослени у друштву
примаjу за своj рад плату, кoja је део расхода, и тако cмaњyje годишња добит
друштва. За чланове коjи су физичка лица, исплаћено припадаjуће учешће у
добити представља доходак из капиталне имовине и као такав се опорезуjе. За
чланове коjи су правна лица, исплаћено учешће у добити представља приход из
учешћа и као такав се уноси у биланс успеха односног друштва.
Својство члана друштва са ограниченом одговорношћу престаје смрћу ако је
члан физичко лице, или брисањем из одговарајућег регистра ако је члан правно
лице. Такође, чланство престаје и иступањем из друштва, искључењем из друштва,
преносом целокупног удела и повлачењем или поништењем целокупног удела.
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4.2.3. Opгaни друштва са ограниченом одговорношћу

И код акционарског друштва и друштва са ограниченом одговорношћу
управљање може бити организовано као једнодомно или дводомно. Код једнодомног управљања друштвом органи друштва са ограниченом одговорношћу
су скупштина, један или више директора, а код дводомног управљања то су
скупштина, надзорни одбор и један или више директора.
Послове скупштине и директора у jедночланом друштву обавља власник,
ако одлуком о оснивању jедночланог друштва ниjе другачиjе одређено. Одлу
ку доноси сам власник. У jедночланом друштву одлуке кoje се доносе у вршењу
функциjа управљaњa друштвом обавезно се уписуjу у књигу одлука друштва, у
противном не производе правно дејство.
4.2.4. Скупштина друштва са ограниченом одговорношћу

Скупштину чине сви чланови друштва и сваки члан има право гласа сразмерно
учешћа његовог удела у основном капиталу друштва, с тим што се оснивачким
актом може другачије регулисати.
Делокруг рада скупштине се састоjи у одлучивању о следећим питањима:
доноси измене оснивачког акта; разматра и усваја финансијске извештаје;
надзире рад директора и усваја извештаје директора ако је урављање друштвом
једнодомно, а ако је управљање друштвом дводомно усваја извештаје надзорног
одбора; утврђуjе пословну политику; ycвaja годишњи обрачун и извештаjе о
пословању; одлучуjе о расподели годишње добити и покрићу губитака; одлучуjе
о повећању и смањењу основног капитала; одлучуjе о статусним променама,
промени облика и пpecтанку друштва; доноси пословник о своме раду и одлучуjе
о дpугим питањима yтврђеним законом, оснивачким актом и статутом.
Поред ових послова, скупштина друштва са ограниченом одговорношћу
одлучује и о допунским уплатама; враћању накнадних допунских уплата; деоби
и престанку удела; oстваривању захтева друштвa према члановима управе или
члановима друштва у вези са накнадом штете настале оснивањем друштва или
вођењем послова и заступању друштва у судским и другим поступцима против
чланова управе.
Наjчешће скупштину друштва сазива директор, односно надзорни орган у
дводомног управљања друштвом. Скупштина се обавезно сазива уколико je према
билансу друштва основни капитал битниjе cмaњeн. Седнице скупштине могу бити
редовне и ванредне.
Скупштина друштва се сазива писменим позивом са назначењем дневног
реда. Уколико ниjе сазвана на ваљан начин скупштина друштва може, тaкoђe,
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пуноважно одлучивати ако су са тим сагласни сви чланови друштва са ограниченом
одговорношћу. Скупштина може пуноважно да одлучује, ако су присутни
чланови који имају више од половине укупног броjа гласова, ако уговором о
оснивању друштва, односно статутом за рад скупштине ниjе предвиђена друга
квалификована већина.
У начелу скупштина одлучуjе већином гласова присутних чланова који имају
право гласа по одређеном питању. Међутим, када се ради о одлукама коjима
се cтвapajy додатне обавезе чланова или cмaњyjy њихова права, потребна je
сагласност свих чланова друштва на кoje се та одлука односи. Скупштина одлучуjе
о доношењу и измени статута; повећању и смањењу основног капитала; повећању
и cмањењу основног капитала; статусним променама; пpомeни облика и престанку
друштва и расподели добити, ако уговором о оснивању друштва, односно статутом
ниje предвиђено да се тe одлуке доносе другом квалификованом већином.
Сваки члан друштва, осим члана са приоритетним уделом без права управљања,
има право гласа сразмерно свом уделу, с тим што се то право може ограничити
без обзира на величину удела, а уговором о оснивању друштва, односно статутом
утвpђyje се колики улог даjе право на jедан глас, односно ограничење права гласа
за поједине чланове друштва.
Одсутни члан друштва може гласати и писменим путем, на начин утвpђeн
статутом друштва.
На начин гласања чланови скупштине, као и на искључење права гласа члана
друштва са ограниченом одговорношћу у скупштини, сходно се примењyjy
одредбе Закона кoje се односе на акционарско друштво.
4.2.5. Директор друштва са ограниченом одговорношћу

Друштво са ограниченом одговорношћу има једног или више директора.
Њихов број се одређује оснивачким актом или одлуком скупштине, а ако то
није регулисано друштво има једног директора. Директора именује скупштина
код једнодомног друштва, односно надзорни одбор ако је управљање друштвом
дводомно.
Одлуку о разрешењу директора доносе органи који га и именују.
Директор је законски заступник друштва са ограниченом одговорношћу.
Заступа друштво према трећим лицима у складу са оснивачким актом, одлукама
скупштине друштва и упутствима надзорног одбора ако га има. Ако друштво
има више директора онда они заједнички заступају друштво ако другачије није
регулисано оснивачким актом или одлуком скупштине.
У друштву са једнодомним управљањем директор обавља све послове који
нису у надлежности скупштине, а код дводомног управљања друштвом директор
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обавља све послове који нису у надлежности скупштине и надзорног одбора.
Директор је одговоран за уредно вођење пословних књига друштва, за тачност
финансијских извештаја, за вођење евиденције о свим одлукама скупштине и да
извештава скупштину и чланове друштва о битним околностима које могу бити
значајне за пословање друштва.
4.2.6. Надзорни одбор друштва са ограниченом оговорношћу
Друштво са ограниченом одговорношћу које има дводомно управљање има
и надзорни орган. Надзорни одбор састоји се од најмање три члана, а његови
чланови се бираjу из реда чланова друштва, запослених и из реда лица изван
друштва.
Надзорни одбор има веома значаjну и наглашену улогу у друштву, и заjедно са
директором управља пословањем друштва. Од њиховог рада у многоме зависи
пословни успех друштва. Зато се код избора чланова надзорног одбора мора
водити рачуна кoja се и каква лица бираjу у oвaj орган акционарског друштва.
Надзорни одбор пуноправно одлучуjе ако je присутно више од половине
укупног броjа чланова. Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова присутних
чланова, ако статутом ниjе другачиjе одређено.
За разлику од рада скупштине друштва, надзорни одбор може доносити одлуке
писмено, телефонски, телеграфски или коришћењем других техничких средстава,
на начин утвpђeн статутом, под условом да се томе не противи ни jедан члан
надзорног одбора.
Чланове надзорног одбора друштва са ограниченом одговорношћу бира
скупштина. Члановима надзорног одбора се може обезбедити накнада за њихов
рад кoja треба да буде у сразмери са њиховим задацима и финансиjским cтaњeм
друштва, а иста се утвpђyje у складу са статутом или одлуком скупштине.
Надзорни одбор друштва са ограниченом одговорношћу надзире рад директора,
одређује пословну политику друштва, бира и разрешава директора, врши унутрашњи
надзор и законитост пословања, даје налог ревизору за проверу финансијских
извештаја, контролише предлог расподеле добити. Делокруг рада надзорног органа
не могу се пренети на директора друштва.
4.2.7. Повећање и смaњење основог капитала друштва
са ограниченом одговорношћу
Капитал друштва, као основа за постоjање и пословање друштва, може се под
одређеним условима повећавати и смањивати у складу са законом.
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Повећање основног капитала друштва врши се наjчешће уплатом нових улога
већ постојећих планова друштва, претварањем резерви или добити друштва у
основни капитал, претварањем потраживања према друштву у основни капитал,
претварањем додатних уплата у основни капитал, и статусним променама које
имају за последицу повећање основног капитала.
Основни капитал друштва може се повећати само изменама уговора о оснивању друштва. Ако се иде на повећање основног капитала новим улозима, чланови
друштва са ограниченом одговорношћу имаjу право прече уписа удела сразмерно
раниjим уделима.
Смањење основнок капитала друштва може се смањити одлуком скупштине
чланова друштва. То смањење не може бити мање од минималног основног
капитала одређеног законом. У случају да се по финансијском извештају утврди
губитак што узрокује да је нето имовина друштва мања од вредности основног
капиталка друштво је у обавези да, најкасније у року од тридесет дана од последњег
дана рока за регистрацију годишњих финансијских извештаја, спроведе поступак
смањења основног капитала. У случају ако би након смањења основни капитал
имао вредност испод минималног основног капитала одређеног законом,
друштво је у обавези да истовремено изврши и повећање основног капитала по
другом основу како би овај био најмање једнак минималном законском основном
капиталу.
4.2.8. Престанак друштва са ограниченом одговорношћу
Поред општих основа престанка утврђених за свако друштво, коjи важе и за
ову форму друштва, друштво са ограниченом одговорношћу може престати под
oдpeђeним условима, и у случаjу постоjања посебних основа, jep оно има елементе
и друштва лица и друштва капитала. Тако, за разлику од друштва лица, ово дру
штво може престати само када je то уговором о оснивању друштва предвиђено.
То се односи посебно на смрт када се ради о физичком лицу или престанак члана
када се ради о правном лицу, отказ члана и тада је делимичан раскид уговора,
и искључење члана друштва. Друштво са ограниченом одговорношћу може
престати и по основу одлуке суда по тужби члана друштва.
Основно je правило да сваки члан друштва може иступити из друштва из
оправданих разлога, али уз сагласност осталих чланова друштва. Уколико се
остали чланови друштва не сагласе са иступањем члана из друштва, члан који
иступа из друштва може покренути потупак пред надлежним судом и он тада
стиче право на накнаду штете, као и право на повраћаj свога удела.
Искључење члана друштва je мoгyћe и одлуком скупштине друштва, кoja je
донета већином од укупног броjа гласова и то у случаjевима када тaj члан не
испуњава обавезе кoje су утвpђeнe уговором о оснивању друштва или из других
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оправданих разлога. У року од тридесет дана искључени члан друштва може
покренути спор пред надлежним судом. Друштво са ограниченом одговорношћу
има право на накнаду штете кoja je евентуално наступила искључењeм члана.
У случаjу гашења друштва са ограниченом одговорношћу из имовине друштва
кoja преостане после намирења поверилаца прво се вpaћajy допунске уплате,
а преостали део се расподељуjе мeђy члановима друштва сразмерно њиховим
уделима.
Иначе, Закон о привредним друштвима таксативно садржи када друштва
са ограниченом одговорношћу престају да постоје.109 Закон каже да друштво
престаје да постоји брисањем из регистра због спроведеног поступка ликвидације
или принудне ликвидације, спроведеног поступка стечаја, и статусних промена
које имају за последицу престанак друштва. Али упоредном применом других
закона произилази да друштво са ограниченом одговорношћу престаје да постоји
и истеком времена одређеном у оснивачком акту друштва, одлуком скупштине
чланова, правоснажном одлуком којом се утврђује да је регистрација друштва била
ништава и одређује брисање друштва, и наступањем других догађаја одређених
оснивачким актом.

109 Члан 238. Закона о привредним друштвима „Службени гласник“ број 36/2011 и 99/2011
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Глава VIII

БАНКЕ И ДРУГЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

1. БАНКЕ
1.1. Појам и оснивање банке
У складу са Законом о банкама110, банка је дефинисана као посебан тржишни
субјекат, а основни принципи од којих се полази су следећи: оснива се као
акционарско друштво; самостално обавља делатност ради стицања добити, а на
начелима ликвидности, рентабилности и сигурности; банка је правни субјекат,
којим управљају оснивачи, односно власници, уз значајна контролна овлашћена
Народне банке Србије; оснива се ради обављања депозитних, кредитних и других
банкарских послова утврђених статутом у складу са законом; банка самостално
утврђује своју унутрашњу организацију, као и екстерно повезивање, у функцији
остваривања добити.
Банку могу основати домаћа и страна правна и физичка лица. Најзначајнија
подела банака код нас је на банке и мешовите банке, јер се код мешовитих банака
појављује страни капитал. Банку могу основати најмање два оснивача. За оснивање
банке потребно је закључење уговора о оснивању банке; обезбеђење средстава у
оснивачки капитал у износу од 10.000.000 еура у динарској притиввредности на
дан уплате и дозвола за оснивање од стране Народне банке Србије.
Уговором о оснивању банке регулише се назив и седиште оснивача банке;
назив и седиште банке; износ укупног оснивачког капитала банке у новчаном и
неновчаном облику, као и удео сваког оснивача у том капиталу; рок до кога су
оснивачи банке дужни да уплате новчана и пренесу неновчана средства у оснивачки
капитал банке; права, обавезе и одговорности оснивача банке за обавезе банке;
услови за стицање и престанак права оснивача; послови које обавља банка; начин
распоређивања дела добити на осниваче банке; начин сношења ризика и покрића
губитка банке; услови и начин повећања оснивачког капитала и резерви банке;
110 Члан 2. Закона о банкама „Службени гласник РС“, број 107/2005 и 91/2010
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начин решавања спорова међу оснивачима банке; услови за престанак рада банке
ако не постоји економски интерес за даље пословање банке; начин одлучивања о
статусним променама банке и права оснивача банке у случају статусних промена
банке.
Статутом банке се нарочито утврђује организација и начин пословања банке и
овлашћења организационих делова у правном промету; питања о којима одлучује
скупштина банке; мере и одговорности органа банке за обезбеђење ликвидности
банке; питања о којима одлучују други органи банке, њихов састав и поступак
одлучивања тих органа; права, обавезе и одговорности директора и других лица са
посебним овлашћењима и одговорностима утврђеним статутом банке; овлашћења
за потписивање и заступање банке; начин вршења унутрашње контроле банке;
подаци и исправе који се сматрају пословном тајном банке и начин поступања с
пословном тајном банке; поступак доношења аката банке, као и друга питања у
вези са радом и пословањем банке.
Ради добијања дозволе за рад банке, оснивачи банке се морају одговарјућим
захтевом обратити Народној банци Србије, уз који морају посебно приложити
уговор о оснивању банке; изјаву оснивача да ће уплатити новчана средства на име
оснивачког капитала на привремени рачун код НБС, односно изјаву страног лица
да ће уплатити девизна средства на посебан рачун код Народне банке Србије; доказ
да ће оснивач банке средства у неновчаном облику пренети у оснивачки капитал
банке; доказ о пореклу страног улога и о постојању узајамности који подноси
страно лице оснивач банке; предлог статута банке; предлог одлуке о издавању
прве емисије акција банке; податке неопходне за утврђивање бонитета оснивача
и податке о њиховим међусобним имовинским и управљачким односима; имена и
препоруке за предложене чланове управног одбора и надзорног одбора банке, као
и предложена лица са посебним овлашћењима и одговорностима у банци; програм
рада банке за период од пет година и предлог основа пословне политике банке за
годину у којој се банка оснива; податке о кадровској и техничкој опремљености
банке за обављање послова из уговора и аката пословне политике банке.
Банка се оснива на оснивачкој скупштини, која се не сме одржати пре пријема
решења о дозволи оснивања. На оснивачкој скупштини банке двотрећинском
већином гласова свих оснивача доноси се статут банке, бира управни одбор,
именује вршилац дужности директора банке и утврђује пословна политика.
За уложена средства у оснивачки капитал банке оснивачи добијају акције,
којима могу располагати, али није дозвољено повлачење средстава уложених у
оснивачки капитал.
Банка има својство правног лица, које стиче уписом у регистар код надлежне
агенције. Пријава за упис у регистар подноси се најкасније у року од тридесет дана
од дана пријема решења о издавању дозволе за оснивање. Уз пријаву се подноси
уговор о оснивању; статут банке; доказ да су оснивачи уплатили новчана средства
на име оснивачког капитала на привремени рачун код НБС, односно доказ да
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је страно лице уплатило девизна средства на посебан рачун код Народне банке
Србије; доказ да оснивачи банке неновчана средства преносе у оснивачки капитал
банке; решење Народне банке Србије о издавању дозволе за рад и сагласност
Народне банке Србије на уговор о оснивању и статут банке; и друге исправе у
складу са прописима о упису у регистар.
Банка може имати пословне делове као што су главне филијале, пословне
јединице и слично, али они не могу имати својство правног лица, иако могу имати
одређени степен самосталности у правном промету. Међутим, банка се може
удружити у холдинг друштво и тада су саставни делови холдинг банке самосталне
банке са својством правног лица. Банка одговара за своје обавезе својом имовином,
а оснивачи и други власници банке сносе ризик њеног пословања до висине свог
улога у оснивачки капитал банке.
Банка послује средствима која су уложена у њене фондове, затим средствима
депозита, узетих кредита, као и другим средствима која је банка прибавила на
тржишту новца и тржишту хартија од вредности или у иностранству. Обим
банкарског пословања зависи од висине уложених средстава у оснивачки фонд
банке и висини средстава у резерви.
Под пословима којима се бави банка сматрају се депозитни послови - примање
свих новчаних депозита; кредитни послови - узимање и давање кредита; девизни,
девизно - валутни и мењачки послови; емисиони послови - издавање хартија од
вредности и новчаних картица; посебни депозитни послови - чување средстава и
хартија од вредности и управљање њима; ефектни послови - куповина и продаја
хартија од вредности; гаранцијски послови - издавањем јемства, авала и других
облика јемства - гаранција; и пословима платног промета, у складу са савезним
законом.
Банка може да организује пословање у своје име и за свој рачун, у своје име и
за рачун других лица и у име и за рачун других лица. Банка у пословању мора да
буде ликвидна, тј. да има довољно новчаних средстава за подмирење доспелих
обавеза. Банка мора да има оснивачки фонд, и фонд резерви банке. Средства
резерви се образују из дела добити банке коју она створи својим пословањем. Она
се најчешће користе за отпис ненаплативих потраживања, за покриће губитака
из пословања банке и за сличне намене.

1.2. Управљање банком
Банком управљају оснивачи, зависно од висине оснивачког капитала, у складу са
уговором о оснивању и статутом банке. Органи банке су: скупштина - чине је оснивачи
с правом управљања које остварују непосредно или преко својих представника;
управни одбор; извршни одбор; одбор за праћење пословања банке тзв. одбор за
ревизију, кредитни одбор и одбор за управљање активом и пасивом банке.
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Управни одбор бира скупштина и мора да садржи најмање пет чланова
укључујући и председника, извршни одбор има најмање два члана укључујући и
председника и бира их управни одбор уз сагласност Народне банке Србије. Одбор
за праћење пословања банке састављен је од три члана и бира их управни одбор
банке. Кредитни одбор бира управни одбор банке, а задужен је за одлучивање о
кредитним захтевима као и других послова у складу са Статутом банке. Чланове
одбора за управљање активом и пасивом бира управни одбор, а он прати
изложеност банке ризицима и предлаже мере.
Делокруг ових органа идентичан је делокругу органа у субјектима пословног
права, с тим што је изричито прописано да скупштина између две своје седнице
не може овластити други орган банке да одлучује о питањима из њеног делокруга,
осим ако се ради о доношењу аката пословне политике банке.
У складу са законом скупштина банке доноси статут банке; разматра и усваја
годишње извештаје управног и извршног одбора банке; усваја годишњи обрачун
банке и одлучује о употреби и распоређивању остварене добити, односно покрићу
губитака; одлучује о повећању оснивачког капитала банке, односно о улагањима
оснивачког капитала у друштва или другу банку, као и висини улагања у основна
средства банке; именује и разрешава чланове управног одбора, извршног одбора;
одлучује о статусним променама и о престанку рада банке, ако не постоји
економски интерес за даље пословање банке; именује и разрешава чланове одбора
за праћење пословања банке; именује и разрешава чланове кредитног одбора; и
именује и разрешава чланове одбора за управљање активом и пасивом банке у
складу са законом.
Управни одбор банке сазива седнице скупштине банке; припрема предлоге
за скупштину банке и извршава њене одлуке; разматра и усваја извештаје о
пословању банке у току године; подноси скупштини банке извештај о пословању;
обавља и друге послове у складу са статутом банке.
Састав управног одбора банке је прописан законом и најмање једна трећина
чланова мора бити независна од банке. Од укупног броја најмање три члана мора
имати искуство из области финансија, а један члан мора да говори активно српски
језик и да има пребивалиште на територији РС.
Извршни одбор банке организује пословање банке и врши дневни надзор над
активностима запослених у банци.
Извршни одбор банке извршава одлуке скупштине банке и управног одбора
банке; обезбеђује законитост рада банке; одлучује о пласманима и задуживању
банке до износа који утврди управни одбор банке; одлучује о сваком повећању
изложености банке према лицу повезаном с банком и о томе обавештава
управни одбор банке; примењује пословну стратегију банке; идентификује и
мери ризике којима је банка изложена у свом пословању и примењује принципе
управљања ризицима које одобри управни одбор банке; утврђује организациону
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структуру банке која одговара стратегији банке; примењује процедуре надзора
над активностима банке, редовно оцењује њихов квалитет и, ако је потребно,
побољшава их, у складу с пословном политиком банке; обезбеђује да сви запослени
буду упознати с прописима и другим актима банке којима се уређују њихове
радне обавезе; обезбеђује сигурност и редовно праћење система информационе
технологије банке; обезбеђује сигурност и редовно праћење система трезорског
пословања; информише управни одбор банке о свим поступањима која нису у
складу с прописима и другим актима банке; најмање једном у току пословног
тромесечја подноси управном одбору банке преглед пословних активности,
биланс стања и биланс успеха банке; без одлагања информише управни одбор
банке и Народну банку Србије о сваком погоршању финансијског стања банке
или постојању опасности од тог погоршања, као и о другим чињеницама које могу
знатно утицати на финансијско стање банке; одлучује о свим питањима која нису
у надлежности скупштине банке и управног одбора банке.
Одбор за праћење пословања банке чине најмање три члана, од којих су
најмање два чланови управног одбора банке који имају одговарајуће искуство из
области финансија, али то не могу бити лица повезана с банком, осим по основу
чланства у управном одбору банке или у органу управљања.
Одбор за праћење пословања банке дужан је да анализира годишње извештаје
и друге финансијске извештаје банке који се управном одбору банке подносе
на разматрање и усвајање; анализира и усваја предлоге политика и процедура
банке у вези са управљањем ризицима и системом унутрашњих контрола које се
управном одбору банке подносе на разматрање и усвајање; анализира и надзире
примену и адекватно спровођење усвојених политика и процедура за управљање
ризицима и спровођење система унутрашњих контрола; најмање једном месечно
извештава управни одбор о својим активностима и утврђеним неправилностима,
као и да предлаже начин на који ће се отклонити те неправилности, односно
унапредити политике и процедуре за управљање ризицима и спровођење система
унутрашњих контрола; на предлог управног или извршног одбора банке или
спољног ревизора банке разматра улагања и активности банке; управном одбору
и скупштини банке предлаже спољног ревизора банке; разматра, са спољним
ревизором банке, годишње ревизије финансијских извештаја банке; предлаже
управном одбору банке да се одређена питања у вези са спољном и унутрашњом
ревизијом уврсте у дневни ред седнице скупштине; доноси пословник о свом раду.
Кредитни одбор одлучује о кредитним захтевима у оквирима утврђеним
актима банке и обавља друге послове утврђене актима банке.
Одбор за управљање активом и пасивом прати изложеност банке ризицима који
произлазе из структуре њених билансних обавеза и потраживања и ванбилансних
ставки, предлаже мере за управљање каматним ризиком и ризиком ликвидности,
а обавља и друге послове утврђене актима банке.
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2. ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ОСИГУРАЊЕ
2.1. Појам и облици организација за осигурање
Послове осигурања имовине и лица и друге послове осигурања могу обављати
организације за осигурање, а њихово оснивање, рад и пословање регулише Закон
о осигурању.111
Правило је да се имовина и лица у Републици Србији могу осигурати,
односно саосигурати само код домаћих организација за осигурање. Мећутим,
домаћа физичка и правна лица могу осигурати имовину и лица и код иностраних
осигуравајућих организација и то искључиво у следећим случајевима: прекоморске
бродове, од одговорности возара за штете причињене трећим лицима и њиховој
имовини; бродови у изградњи ако је то изричито предвиђено уговором закљученим
са страним наручиоцем; инвестиционе радове у иностранству које изводе домаћа
друштва као и опрему за извођење тих радова, ако је то предвиђено уговором
о извођењу тих радова, односно прописима земље у којој се радови изводе;
иностране кредите ако је то, на захтев даваоца кредита уговором предвиђено
за обезбеђење враћања кредита тзв. гаранцијско осигурање; имовину и лица
сопствених и мешовитих домаћих друштава основаних за обављање привредних
делатности у иностранству ако то прописи стране земље захтевају, односно ако
је то уговором о оснивању изричито предвиђено; и имовине и лица од ризика од
којих се у Републици Србији не врши осигурање.
Организације за осигурање за преузете обавезе у правном промету одговарају
целокупном својом имовином. Њихову имовину чини својина на покретним
и непокретним стварима, новчана средства, хартије од вредности и друга
имовинска права. Новчана средства представљају средства почетног фонда
сигурности; премије осигурања; средства техничких резерви; средства резерви
сигурности; средства математичке резерве; средство фонда превентиве; и друга
новчана средства.
Премија осигурања се састоји од функционалне премије и режијског додатка,
док се функционална премија састоји од технике премије и доприноса за
превентиву.
Техничка премија се користи за плаћање штете, уговорене суме осигурања и за
друге намене у складу са уговором о осигурању. Допринос за превентиву користи
се за спровођење мера у циљу спречавања и сузбијања ризика који угрожавају
имовину и лица, док се режијски додатак користи за покриће трошкова за
спровођење осигурања.
111 Закон о осигурању „Службени гласник РС’’ бр.55/2004, 70/2004, 61/2005,101/2007, 107/2009, 99/2011,
119/2012 и 116/2013
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Средства техничких резерви чине преносне премије и резервисане штете за
масовне и катастрофалне штете.
Средства резерви сигурности се образују у висини од најмање 50% од остварене
просечне бруто премије осигурања за последње две године, док се средства
математичке резерве образују у области осигурања живота на начелу актуарске
математике, а чини их разлика између осигуране суме и премије осигурања.
Организације за осигурање могу бити организоване као акционарско друштво
и друштво за узајамно осигурање, а могу основати и удружење осигуравајућих
организација.

2.2. Акционарско друштво за осигурање
Акционарско друштво за осигурање је правно лице које обавља делатност
осигурања имовине и лица ради стицања добити. Ово друштво могу основати
најмање два оснивача било правна или физичка домаћа лица. И страно физичко
или правно лице код нас може основати организацију за осигурање. За оснивање
организације за осигурање, морају бити испуњени минимални износи почетног
фонда сигурности који по појединим врстама осигурања износе: за животна
осигурања 2.000.000 еура, за добровољно пензијско осигурање 3.000.000 еура, за
све врсте животних осигурања 4.000.000 еура; за послове осталих неживотних
осигурања и то осигурање од незгоде и добровољно здравствено осигурање
1.000.000 еура, осигурање моторних возила – каско и обавезно осигурање од
одговорности у саобраћају 2.500.000 еура, остала осигурања имовине 2.000.000
еура, свих врста неживотних осигурања 4.500.000 еура; и за послове реосигурања
4.500.000 еура.112
Акционарско друштво за осигурање може обављати једну или више врста
осигурања, реосигурање, и једну или више врста осигурања и реосигурања.
Оснивачи акционарског друштва за осигурање образују оснивачки одбор
који припрема оснивачку скупштину и предлог аката које она доноси, а то су
статут, одлука о оснивању, одлука о именовању вршиоца дужности директора и
заступника друштва, елаборат о очекиваним резултатима пословања и друго. За
оснивање акционарског друштва за осигурање потребна је и дозвола Народне
банке Србије.
Органи акционарског друштва за осигурање су: скупштина, управни одбор,
директор и надзорни одбор. Управни одбор и директор акционарског друштва
за осигурање чине управу друштва. Статутом друштва може се предвидети да се
бира и изврши одбор директора.
112 Члан 28. Закона о осигурању, „Службени гласник РС“ бр.55/2004, 70/2004, 61/2005,101/2007,
107/2009, 99/2011, 119/2012 и 116/2013
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Делокруг рада и надлежност ових органа је истоветан са делокругом и
надлежношћу органа банака и субјеката пословног права.

2.3. Друштво за узајамно осигурање
Друштво за узајамно осигурање се не оснива ради стицања добити, већ ради
задовољавања потреба из области осигурања имовине и лица за своје чланове.
Ово друштво као самостално правно лице за осигурање живота може основати
најмање 250 физичких лица, а за осигурање имовине 300 правних односно
физичких лица. Ово друштво се не може бавити пословима реосигурања. Постоје
две врсте друштва за узајамно осигурање друштво са неограниченим доприносом
и друштво са ограниченим доприносом.
Код неогрничених доприноса јавља се додатни допринос чланова који је већи
од претходно уплаћеног доприноса, када су штете и остали расходи већи од
претходно уплаћеног доприноса и осталих прихода.
Код ограниченог доприноса, додатни допринос чланова не може бити већи од
претходно уплаћеног доприноса по сваком члану, ни онда ако су штете и остали
расходи већи од претходно уплаћеног доприноса.
Све послове око оснивања друштва за узајамно осигурање обавља, као и код
акционарског друштва за осигурање, оснивачки одбор кога бирају оснивачи.
Органи друштва за узајамно осигурање су скупштина, управни одбор, надзорни
одбор и директор.

2.4. Друштво за послове пружања других услуга у осигурању
Агенција за послове пружања других услуга у осигурању је самостално правно
лице које обавља послове ради стицања добити. Ова агенција не пружа непосредно
услуге у осигурању, већ је првенствено оријентисана на послове заступања у
осигурању и реосигурању, као и за обављање послова пружања услуга, снимања
ризика, снимања процене шете и пружања интелектуалних и техничких услуга у
вези са пословима осигурања.
Агенција се оснива као акционарско друштво или као друштво са ограниченом
одговорношћу. Ако се оснива као акционарско друштво потребан је оснивачки
капитал код симултаног начина оснивања од најмање 25.000 еура у динарској
притиввредности по средњем курсу на дан уплате. Ако се оснива као друштво
са ограниченом одговорношћу онда новчани део основног капитала не може
бити мањи од 12.500 еура у динарској противвредности по средњем курсу на
дан уплате. За оснивање ове агенције потребно је од стране оснивача прибавити
дозволу за рад издату од Народне банке Србије.
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2.5. Удружење осигуравајућих организација Србије
Удружење осигуравајућих организација Србије обавља све послове који су
везани за унапређење осигурања као делатности код нас.
Ово удружење у складу са Законом о осигурању имовине и лица обавља и
одређена јавна овлашћења, као што су: прописује и штампа обрасце и врши
контролу употребе међународне карте за осигурање власника моторних возила
од одговорности за штете настале употребом моторних возила у земљи или
иностранству, као и обраду одштетних захтева у вези с тим осигурањем тзв. зелена
карта; представља организације за осигурање пред државним и другим надлежним
органима у земљи и међународним организацијама за осигурање; утврђује висину
доприноса организација за осигурање за образовање средстава гарантног фонда;
управља и користи средства гарантног фонда; прима, врши процену и ликвидацију
одштетних захтева, исплату накнаде штете и остварује регресне захтеве у вези са
коришћењем средстава гарантног фонда; доноси кодекс о понашању у пословима
осигурања; прикупља статистичке и друге податке за организације за осигурање
и врши њихову обраду по групама и врстама осигурања, ради израде техничких
основа, тарифа, премија и обављања других актуарских послова.
Организације за осигурање и агенције из области осигурања као и сва друштва
престају са радом у поступку ликвидације и у стечајном поступку, као и у посебним
случајевима прописаним Законом о осигурању имовине и лица.

3. БЕРЗЕ
3.1. Појам и оснивање берзе
Берзе представљају специјализована тржишта на којима се, у одређено време
на тзв. берзанским састанцима, окупљају њени чланови или посредници чланова,
ради закључивања одређених послова. Термин берза потиче од латинске речи
„bursа” што значи „кеса”. Сматра се да је прва берза основана у Анверсу 1460.
године, а затим у Антверпену 1531. године, па у Лондону 1570. године, док је код
нас прва берза основана у Београду 1886. године, а затим у Новом Саду и Сомбору
1924. године.
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, једном речју тржишним материјалом.
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Под жиралним новцем подразумевају се слободна средства на жирорачуну која
се користе за трговину на берзи и ван берзе, док се под капиталом подразумевају
новчана средства чија је потрошња одложена на рок дужи од једне године и којим
се тргује на берзи и ван берзе.
У складу са Законом берзански посредници су: банке, Поштанска штедионица
и организације за осигурање, који добију сагласност Народне банке Србије за
обављање трговине, инвестициони фондови и други берзански посредници
брокерског и дилерског начина трговине.
Берзански посредници брокерског и дилерског начина трговине су: финансијски
посредници који обављају откуп, есконт и реесконт банкарских и трговинских
акцепата, меница или их држе до доспелости, тзв. есконтне друштва; финансијски
посредници који обављају откуп, ломбард и реломбард хартија од вредности или
дају кредите на основу залоге хартија од вредности, злата, других племенитих
метала, робе ускладиштене у јавном складшту, робе на путу по коносманима
и сл., ломбардна друштва; финансијски посредници који обављају послове,
безготовинског и клириншког платног промета жиро друштва; финансијски
посредници који одобравају кредите на основу заложених покретних ствари
заложни завод и залагаонице; финансијски посредници који, уз наплату провизије,
обављају купопродају девиза, валута или златног новца на основу овлашћења
државног органа надлежног за промет тих вредности, тзв. мењачнице, финансијски
посредници који су специјализовани за откуп укупне емисије хартија од вредности,
тзв. откупна друштва; финансијски или робни посредници у трговини тржишта
берзанским материјалом тзв. брокерско-дилерска друштва.
Берза се може основати као финансијска берза и као робна берза. Ако се тргује
једном врстом робе оснива се специјализована берза, а ако се тргује са више врста
роба оснива се мешовита берза.
Берза се оснива као акционарско друштво, у складу са законом којим се уређује
оснивање и пословање друштва.
Финансијску берзу могу основати: банка; Поштанска штедионица; организације
за осигурање; држава; и страна банка под условима узајамности.
Робну берзу могу основати: правна лица која су регистрована за послове
производње и промета робе, држава, и страно правно лице под условима
узајамности и реципроцитета.
У складу са Законом о тржишту хартија од вредности и других финансијских
инструмената берзу може основати најмање осам оснивача.113
Оснивачи берзе дужни су да обезбеде минимални износ новчаног дела
основног капитала прописаног Законом и одговарајући пословни простор, који се
обезбеђује преносом права својине на пословне просторије или закупом пословног
простора на период од најмање десет година; дозволу за оснивање берзе, издату
113 Закон о тржишту капитала „Службени гласник РС’’ бр. 31/2011
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од стране Комисије за хартије од вредности; кадровску, техничку и организациону
оспособљеност за обављање берзанског пословања.
Под кадровском оспособљеношћу берзе подразумева се да берза располаже
високостручним кадровима, од којих су најмање три берзанска брокера са
положеним стручним испитом.
Под техничком оспособљеношћу берзе подразумева се да берза поседује
развијени информациони, компјутерски и комуникациони систем за берзанску
електронску трговину и извршавање обрачунских трансакција по пословима
закљученим на берзи.
Под организационом оспособљеношћу берзе подразумева се постојање
организационих делова за ефикасно и јединствено обављање послова на
берзи.
Оснивачи закључују уговор о оснивању берзе који мора да садржи назив и
седиште берзе; назив и седиште оснивача берзе; имовину основног капитала берзе
изражену у новцу, односно стварима и правима са укупним бројем издатих акција;
појединачни улог сваког оснивача у имовини берзе, са бројем њихових акција; рок
до кога су оснивачи дужни да уппате новчана средства, односно пренесу права
на стварима, односно друга права у имовину берзе; предмет пословања берзе;
права, обавезе и одговорности оснивача за рад берзе; и друга питања значајна за
оснивање и рад берзе.
Комисија за хартије од вредности надлежна за издавање дозволе за оснивање
берзе дужна је да у року од шездесет дана од дана подношења захтева, донесе
решење о издавању дозволе за оснивање берзе, односно решење о одбијању захтева.
Од дозволе за оснивање берзе треба разликовати дозволу за рад берзе, која се
издаје ако су испуњени услови за рад берзе.
Статутом берзе регулишу се следећа питања: назив и седиште берзе; предмет,
организација и начин пословања берзе; начин доношења аката берзе; састав,
начин избора и надлежност органа управљања и руковођења берзом и услови и
критеријуми за именовање директора берзе; састав, начин избора и надлежност
других органа које берза образује; услови за стицање чланства на берзи и права и
обавезе чланова берзе; услови, критеријуми и документација за пријем појединих
учесника на берзи и њихова права и обавезе;разлози због којих се појединим
учесницима на берзи забрањује присуство на берзи; начин одржавања берзанских
састанака; начин вршења контроле коју спроводи берза по пословима закљученим
на берзи; начин решавања спорова међу акционарима, члановима и учесницима
на берзи; начин објављивања правила берзе и других аката берзе и информације
о раду берзе; начин спечавања злоупотребе информација које нису доступне свим
учесницима на берзи тзв. инсајдер правила; начин спречавања злоупотребе и
неизвршавања преузетих обавеза тзв. реално обезбеђење; и друга питања значајна
за рад берзе.
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Иако је статут берзе највиши правни и општи акт берзе, свака берза је дужна
у складу са Законом да донесе тзв. посебна Правила берзе којима се регулишу
следећа питања: врсте послова, услови и начини њиховог обављања; услови које
морају да испуне учесници у трговини на берзи; којим се робама и тржишним
материјалом тргује на берзи и под којим условима; начин утврђивања и
објављивања каматних стопа, курса, односно цена за тржишне материјале којима
се тргује на берзи; начин и услови за извршење обавеза из посла закљученог између
учесника на берзи; начин обављања обрачунских трансакција за извршење послова
закључених на берзи; висина и начин утврђивања и обрачунавања годишње
чланарине и других накнада; услови под којима берза обуставља трговину да би
се избегло шпекулативно кретање каматних стопа, курса, односно цена тржишног
материјала на берзи; начин вођења јединствене евиденције обављању трговине
на берзи; начин организовања јединственог информационог система; одредбе
којима се уређује понашање берзанских брокера и мере које се предузимају када
се крше правила понашања тзв. етички кодекс; начин на који и услови под којима
чланови берзе и учесници на берзи одговарају за обавезе берзе; и друга питања
од значаја за рад берзе.
Берза је обавезна да на начин утврђен статутом објави правила берзе. Берза
стиче својство правног лица уписом у Регистар привредних субјеката. Новчани
део оснивачког капитала не може бити мањи од 1.000.000,00 еура, у динарској
противредности по званичном средњем курсу Народне банке Србије, на дан
уплате.
Имовину берзе коју обезбеђују оснивачи, односно акционари берзе, чине
средства у новчаном облику, новчани део оснивачког капитала, и неновчаном
облику зграде, опрема и друга средства која су у функцији пословања берзе.
Акције по основу улога акционара гласе на име и могу се преносити само
акционарима берзе и то уз сагласност најмање две трећине акционара берзе.
Ове акције не доносе акционарима дивиденду, а остварена добит се користи за
унапређење берзанског пословања. Улог акционара у новцу, односно стварима и
правима може се вратити акционарима берзе само у случају престанка рада берзе,
и то по измирењу обавеза берзе.
За обавезе према трећим лицима берза одговара целокупном својом имовином.

3.2. Берзанско пословање
Под берзанским пословањем подразумева се регистрација тржишног материјала
којим се тргује на берзи; утврђивање каматних стопа, курсева, односно цена
тржишног материјала којим се тргује на берзи; трговина тржишним материјалом;
извршавање обавеза учесника на берзи по пословима закљученим на берзи; јавно
објављивање података о пословању на берзи.
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Берзански послови представљају послове привредног права, због чега се
на њих примењују правила за уговоре у привреди. По својој правној природи
берзански послови представљају уговор о купопродаји. Ови се послови закључују
на брзанским састанцима у службеним просторијама берзе.
На финансијској берзи се може трговати жиралним новцем, меницом, чеком,
девизама, краткорочним хартијама од вредности, као и златом и другим племенитим
металима; хартијама од вредности које гласе на страну валуту; капиталом, акцијама
и дугорочним хартијама од вредности; финансијским дериватима.
На робној берзи се може трговати робом и финансијским дериватима.
Под финансијским дериватима се подразумевају термински уговор и опцијски
уговор.
Финансијски термински уговор је уговор о терминској продаји робе, злата
и других племенитих метала, девиза и хартија од вредности тј. тржишним
материјалом, којим се једна уговорна страна обавезује да изврши предају, а друга
страна да плати одређеног дана уговорену цену.
Финансијски термински уговор може бити фјучерс уговор и своп уговор.
Фјучерс уговор је преносив уговор о продаји стандардизоване количине робе
- тржишног материјала, а закључују га правна лица преко берзанских посредника.
Уговорне стране су дужне да при закључењу фјучерс уговора положе гарантни
депозит на берзи за извршавање уговорених обавеза. Страна која одустане од
уговора губи право на повраћај положеног гарантног депозита. Висину минималног
гарантног депозита утврђује управни одбор берзе.
Своп уговор је уговор о истовременој прометној и терминској продаји робе
тржишног материјала.
Опцијски уговор је уговор о терминској продаји робе тржишног материјала,
којим једна уговорна страна стиче право да купи или прода предмет опције сваког
радног дана до истека уговореног рока, а друга се обавезује да на захтев прве
безусловно преда или преузме и плати уговорени предмет опције. Овај уговор
може бити и куповни и продајни, а закључују га правна лица преко берзанских
посредника. При закључењу опцијског уговора продавац је дужан да берзи достави
гаранцију за извршење својих уговорних обавеза. Опцијски уговор је предмет
купопродаје од дана закључивања до дана доспелости утврђеног уговора. Приликом
закључења опцијског уговора купац је дужан да продавцу плати уговорену премију,
као накнаду за могућност куповине или продаје тржишног материјала који је
предмет тог уговора.
Трговина финансијским терминским уговорима и опцијским уговорима може
се обављати само преко берзе. Управни одбор берзе даје сагласност за трговину
финансијским терминским уговорима и опцијским уговорима и утврђује услове
и начин трговања њима. Берзанска трговина се може обављати прометно и на
термин.
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Под прометном трговином подразумева се извршавање купопродајних обавеза одмах, а најкасније у року од пет дана, а под терминском трговином се
подразумева извршавање купопродајних обавеза у року дужем од пет дана.
Берзанска трговина обухвата све уговоре о продаји тржишног материјала
којим се тргује на берзи, закључених за берзанским пултом између брокера берзе,
као посредника, и брокера чланова берзе, као купца, односно продавца, на начин
и под условима утврђеним правилима и другим актима берзе.
Начин и услови трговине, трговачки стандарди и трговачка документа као и
услови који важе за берзанску и ванберзанску трговину и за слободну ванберзанску
трговину, уређују се берзанским актима и правилником о раду берзе.
Понашање учесника на берзи и њихов рад, као и извршавање њихових обавеза
и овлашћења контролише Комисија за хартије од вредности преко овлашћених
лица инспектора. Они имају право непосредног увида у брокерски дневник, налог,
закључнице и друге документе, а ако оцене да за то има потребе, могу извршити
и накнадну контролу берзанских налога, закључница и других докумената у
просторијама члана берзе на берзи и пословном седишту члана берзе.
Народна банка Србије интервенише на берзи на страни понуде и тражње ради
одржавања стабилности и елиминисања шпекулативних кретања код каматних
стопа, курса, односно других цена тржишног материјала којим се тргује на берзи.
Целокупно пословaње рада берзе контролише Комисија за хартије од вредности
преко овлашћених лица инспектора и они имају право да присуствује берзанској
трговини и састанцима свих органа берзе и да указује на уочене пропусте и
неправилности у примени Закона и аката берзе. Ако је пословање берзе супротно
Закону, статуту и правилима берзе или ако кретање цена тржишног материјала
угрожава стабилност берзе, инспектор може да обустави берзанску трговину.
Комисија за хартије од вредности која је издала дозволу за рад берзе у оваквим
случајевима може предузети следеће мере: наложити да берза у прописаном року
своје пословање усклади са законом и актима берзе; привремено обустави рад
берзе ако оцени да даље пословање берзе угрожава интересе учесника у раду
берзе, нарушава равнотежу на тржишту или угрожава функционисање берзе. Ове
мере се изричу решењем које је коначно у управном поступку.
Ако берза у року одређеном у решењу о предузимању мера не отклони
неправилности и не поступи по захтеву инспектора који је вршио контролу,
Комисија за хартије од вредности ће одузети дозволу за рад берзе. Решење о
одузимању дозволе за рад берзе је коначно.

3.3. Чланови берзе и берзански посредници
Члан берзе може бити само правно лице које је регистровано као берзански
посредник и које испуњава услове утврђене статутом берзе. Изузетно чланови
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финансијске берзе могу бити банке, Поштанска шедионица и организације за
осигурање, који добију сагласност Народне банке Србије за обављање берзанске
трговине. Одлуку о стицању и губљењу својства члана брзе доноси управни одбор
берзе.
Члан берзе има право коришћења слободног берзанског простора и расположиве берзанске опреме. Он је дужан да плаћа берзи годишњу чланарину, и
на закључене послове на берзи берзанску провизију тзв. куртажу. Чланарина и
куртажа се плаћају на начин и под условима утврђеним правилима берзе. Члан
берзе је дужан да савесно обавља послове по основу берзанске и ванберзанске
трговине и да се придржава правила и других аката берзе и да не злоупотребљава
информације које нису доступне свим учесницима на берзи.
Други берзански посредници брокерског и дилерског начина трговине
есконтна, ломбардна и брокерско-дилерске друштва оснивају се као правна лица
акционарска друштва, по систему оснивања берзи.
Под брокерским начином трговине подразумева се обављање послова у туђе
име и за туђи рачун, уз наплату брокерске провизије, док се под дилерским
начином трговине подразумева обављање посредничких послова у своје име и
за свој рачун уз остваривање разлике у цени.
Акције берзанских посредника гласе само на име, али за разлику од акција
берзи доносе дивиденду. Ове берзанске посреднике оснивају најмање три правна
лица, с тим што берзанског посредника који се бави само брокерским начином
трговине могу основати и физичка лица, и то најмање два. Исто правно лице може
бити оснивач само једног берзанског посредника, а тај берзански посредник не
може бити оснивач другог берзанског посредника. Изузетно, банка може бити
оснивач више берзанских посредника, али највише до једне трећине основног
капитала берзанског посредника. Ови берзански посредници се могу основати
или као специјализовани за трговину једном врстом, тзв. тржишног материјала
или као мешовити за трговину са више врста, тзв. тржишног материјала. Ови
берзански посредници, поред регистрованих послова из своје делатности, могу
обављати и следеће послове: пружање саветодавних услуга у вези са емисијом
и трговином хартијама од вредности; чување хартија од вредности; вођење
портфеља хартија од вредности за рачун корисника услуга; и друге послове у
вези са трговином тзв. тржишним материјалом.
За своје обавезе берзански посредник одговара целокупном имовином.
Берзански посредник обавља платни промет са хартијама од вредности преко
свог депо-рачуна код банке, на начин и под условима прописаним Законом.
Веома је важно разликовати од чланова берзе тзв. учеснике на берзи. Учесницима на берзи сматрају се: лица запослена на неодређено време на берзи овлашћена
за учешће у берзанској трговини тзв. брокери берзе; лица која су чланови берзе
овластили за берзанску и ванберзанску трговину брокери чланова берзе; лица
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која су берзански посредници овластили само за ванберзанску трговину тзв.
независни брокери; лица запослена на неодређено време на берзи овлашћена
за контролу трговине на берзи берзански контролори; посетиоци берзе лица из
средстава информисања, службени и неслужбени посетиоци и друга лица која
имају дозволу за присуство на берзи.
Брокери берзе, брокери чланова берзе и независни брокери су регистровани
брокери и њихова права, обавезе и овлашћења су уређена посебним правилником
берзе.

3.4. Органи берзе
Као и свако акционарско друштво, тако и берза има своје органе, а то су:
скупштина, управни одбор, надзорни одбор и директор. У саставу берзе се
образује арбитража ради решавања спорова између учесника на берзи. Арбитража
берзе има најмање три члана, које именује скупштина берзе, а чланови управног
и надзорног одбора и директор берзе не могу бити чланови арбитраже.
Финансијске берзе које тргују акцијама и другим хартијама од вредности
образују комисију за котацију ефеката коју именује управни одбор берзе. Комисија
за котацију ефеката разматра захтеве емитената и доноси решење о котирању
акција и дугорочних хартија од вредности на финансијској берзи. Решења
за котацију ефеката, комисија је дужна да донесе у року од пет дана, од дана
подношења захтева.
Одредбе Закона о предузећима којима се уређује оснивање и пословање предузећа и конституисање и надлежности скупштине, управног одбора, надзорног
одбора и директора у акционарском друштву односе се и на органе берзе.

3.5. Престанак берзе
Поред престанка берзе као правног лица у поступку стечаја и ликвидације
у складу са Законом о тржишту хартија од вредности и других финансијских
инструмената, берза може престати и у следећим случајевима: ако скупштина
берзе одлучи о престанку берзе; ако се број акционара смањи испод законом
прописаног броја, и то најмање осам оснивача - акционара, а берза у року од три
месеца не испуни законом прописане услове у погледу броја акционара; ако орган
који је донео решење о издавању дозволе за оснивање и дозволе за рад берзе
утврди да је решење дато на основу неистинитих података; ако се контролом
пословања берзе утврде неправилности у раду због којих је орган који је издао
дозволу за рад берзе одузео издату дозволу.
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У овим случајевима се покреће поступак ликвидације берзе, односно стечаја у
складу са законом. У случају стечајног поступка, из стечајне масе се прво измирују
обавезе берзе, а остатак припада акционарима сразмерно њиховом учешћу у
имовини берзе.

4. ЗАДРУГЕ
4.1. Појам и оснивање задруге
У складу са Законом о задругама114 под задругама се подразумевају добровољне
организације задругара које заједничким пословањем остварују економске
интересе, односно унапређују свој друштвено-економски положај и самостално
одлучују о заједничким питањима. Предмет пословања задруге може бити свака
делатност која није законом забрањена. Правну и пословну способност задруга
стиче уписом акта о оснивању у регистар привредних субјеката.
Задругу могу основати најмање десет пословно способних лица, с тим што се
оснивање задруге врши доношењем акта о оснивању чија је садржина одређена
законом, те између осталог садржи: имена оснивача; пословно име и седиште
задруге; делатност задруге; износ средстава за оснивање и почетак рада задруге
и начин обезбеђења средстава; облик, висину и број удела задругара; права и
обавезе оснивача у погледу вршења делатности, управљања, учешће у добити,
сношења ризика, степена одговорности и повраћаја средстава; име лица које ће
обављати послове привременог пословодног органа и његова овлашћења; рок и
начин доношења статута и избор органа управљања и пословодног органа; и друге
одредбе које се односе на оснивање, пословање и престанак задруге.
Највиши орган управљања задругом је скупштина задруге коју сачињавају
задругари, односно њихови представници. Скупштина задруге доноси статут и
друге опште акте задруге, одлучује о планирању рада и развоју задруге, именује,
односно бира и разрешава управни и надзорни одбор и друге органе задруге који
су предвиђени статутом задруге.
Пословодни орган заступа и представља задругу у пословима утврђеним
статутом, њега бира скупштина или од ње овлашћен орган.
У погледу пословног имена, седишта, делатности, избора и рада органа задруге
примењују се одредбе Закона о привредним друштвима уколико ова питања нису
другачије регулисана Законом о задругама.
Имовину задруге чине ствари, права и новац. Осим своје имовине задруга
у пословању може користити и имовину других домаћих и страних физичких
114 Закон о задругама „Службени гласник СРС’’, бр.7/89, и „Службени гласник РС’’, бр. 46/95., 101/05
и 34/06
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и правних лица. Задружну својину чине удели задругара, средства створена
пословањем задруге и средстава која је задруга стекла на други начин. За преузете
обавезе у правном промету задруга одговара целокупном својом имовином.
Статутом се мора утврдити рок и то најмање у трајању од године дана, у коме
задругар, који је иступио из чланства, одговара за обавезе задруге настале за време
његовог чланства у задрузи.
Задруге можемо поделити на пољопривредне задруге; стамбене задруге;
омладинске задруге; и штедно кредитне задруге.
Пољопривредне задруге оснивају задругари пољопривредници ради заједничке
организације и обављања пољопривредне производње.
Стамбене задруге оснивају задругари ради задовољавања својих и породичних
стамбених потреба, потреба за пословним простором, штедње за изградњу,
односно куповину стамбеног и пословног простора, као и других послова у складу
са законом.
Омладинску, односно студентску задругу могу основати ђаци, студенти и
незапослена омладина ради обављања помоћних, административних, стручних
и других послова за чије се обављање не захтева заснивање радног односа. Ове
задруге имају значајне олакшице у пословању и ослобођене су плаћања одређених
пореза и доприноса.
Штедно кредитну задругу могу основати најмање 50 физичких лица у циљу
прикупљања штедних улога и давања кредита задругарима. Уколико се као
оснивачи јављају и правна лица, минимални број оснивача је 30, а ако се као
оснивачи јављају само правна лица, тада је минимални број оснивача ове врсте
задруга 10 оснивача.
Задруге и други облици задружног организовања могу основати задружни
субјекат пословног права. Задружним субјектом пословног права управљају
власници, а радници учествују у управљању у складу са статутом и колективним
уговором. Средства за рад субјекта обезбеђују оснивачи. Расподела добити и
сношење ризика у пословању утврђује се актом о оснивању субјекта. Интереси
оснивача се могу заштитити тако што се задружном субјекту могу забранити
статусне промене, као и промене делатности без сагласности оснивача.
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Глава IX

ОБЛИЦИ СТРАНИХ УЛАГАЊА У ДОМАЋЕ СУБЈЕКТЕ
ПОСЛОВНОГ ПРАВА

1. ОПШТИ ПОЈМОВИ
Основни циљ земаља у транзицији је постизање стабилног привредног раста,
а правилним планирањем активности и планским подстицајем страних улагања,
тај циљ се може и остварити. Треба искористити све предности страних улагања,
а пре свега треба обезбедити одговарајућу сигурност за стране инвеститoре
који ће улагати у нашу земљу. Та сигурност се може постићи разним мерама
инвестиционе политике. Потребно је створити правни режим који ће одговарати
условима у Србији, а који ће бити усклађен са међународном регулативом у овој
области.
Треба истаћи да будућност српске привреде у највећој мери зависи од повећања прилива страних инвестиција. Из тог разлога треба предузети додатне
мере на плану стварања квалитетнијег пословног амбијента у сваком погледу,
који ће за стране инвеститоре представљати изазов кроз детаљно дефинисање
правног оквира, не само оног који се односи на страна улагања, већ и на повезане
законе који утичу на стране инвеститоре, као и на промоцију истих како би се
инвеститори упознали са настојањима и додатно стимулисали да улажу у Србију.
Под страним улагањем, подразумева се међународно кретање капитала,
односно његов извоз, с циљем учешћа у приходима тог субјекта пословног права с
једне стране или пак с друге стране, страно улагањe је улагање у домаће привредно
друштво којим страни улагач стиче удео или акције у основном капиталу тог
привредног друштва, или пак оснивање новог привредног друштва и стицање
сваког другог имовинског права страног улагача којим он остварује пословне
интересе.115
Улагање може да буде у облику новца, робе, својинских права, патената,
техничких и других знања, а може потицати и од реинвестираних прихода од
улагања.116
115 Чл. 1. Закона о страним улагањима „Сл. лист СРЈ”, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени лист СЦГ”,
бр. 1/2003 - Уставна повеља
116 др Вилус Ј., др Царић С., др Шогоров С., др Ђурђев Д., др Дивљак Д., Међународно привредно
право, Правни факултет у Новом Саду- Центар за издавачку делатност, 2008.
......................

134

Страни улагач, у складу са одредбама Закона о страним улагањима, може
бити страно правно лице са седиштем у иностранству, страно физичко лице, и
домаћи држављанин са пребивалиштем, односно боравиштем у иностранству
дужим од једне године. Може се закључити да третман страног улагача има и
наш држављанин, али под условом да је његов боравак у иностранству трајнијег
карактера. Мотив законодавца у овом случају је јасан и логичан да привуче
респектабилне количине капитала наших држављана из иностранства, а који због
патриотских и других разлога за тешње везивање са отаџбином, имају жеље и
интересовања да улажу у нашу привреду, чак и више од странаца.

2. НАЧИН СТРАНИХ УЛАГАЊА
Страна улагања се могу поделити по основу више различитих критеријума
поделе страних улагања.117
У односу на врсту економске вредности која се улаже, разликују се: инвестиције
у стварима и у правима. Инвестиције у стварима подразумевају улагање опреме,
земљишта или објеката. Инвестирање у правима може бити у виду ангажовања
финансијских ресурса за куповину акција са правом својине и својинских удела,
давање на располагање права интелектуалне својине и инвестиције у форми
зајмова.
Према критеријуму својинског карактера уложеног капитала, разликују се
приватне и јавне инвестиције.
С обзиром на то да ли је реч о страном капиталу који се пласира директно из
иностранства, или се ради о средствима страног порекла добијеним из профита
већ постојеће инвестиције у домицилној држави, разликују се инвестиције учињене
свежим капиталом и инвестиције капиталом који се реинвестира. Ова подела је од
значаја посебно јер инвестициона законодавства дају преференцијални третман
инвеститорима који свој профит реинвестирају у држави домаћину, уместо да
изврше његову репатријацију.
Према утицају страног инвеститора на управљање својом инвестицијом,
односно с обзиром на сврху и природу улагања, разликују се индиректне портфолио
инвестиције и стране директне инвестиције које се називају „equity’’, и нове форме
страних улагања које се још називају и посебним облицима инвестирања. Код
директних улагања, пак, битан је циљ константног економског интереса, оличен
кроз тежњу улагача да кроз управљање субјектом пословног права и контролу
инвестиционих средстава реализује профит у било ком облику. У литератури и
свакодневном животу најчешћа је подела на индиректна или портфолио улагања
и директна улагања.
117 Цветковић П., О ефектима страних инвестиција: разлика између стварности и предрасуда, Институт за социологију Филозофског факултета у Нишу, 2004.
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Стране индиректне инвестиције, које се још називају портфолио инвестиције,
подразумевају две врсте улагања. Улагање у обвезнице и друге вредносне папире
које издаје страна држава што представља традиционални облик тих улагања и
улагање у инострани субјекат пословног права, системом трансфера капитала,
што страном улагачу не даје право управљања пословањем субјекта пословног
права и контроле уложених средстава.118 Значи таквим улагањима улагач не стиче
право управљања и контроле и не утичу на рад и пословање субјекта пословног
права у који је пласиран страни капитал. Видан је пасиван однос улагача који
је свестан да је такво улагање усмерено на профитабилност и у првом плану је
добитак у облику дивиденде. Портфолио улагањима се не установљава трајни
однос, тако да у случају нестабилности и неизвесности таквог улагања та средства
могу лако да се преусмере. У сваком случају портфолио инвестиције носе мањи
степен ризика за инвеститоре у односу на стране директне инвестиције.
Стране директне инвестиције имају за циљ константан економски интерес.
Улагач стиче право својине, управљања и контроле и притом се успоставља
трајна и директна веза између страног инвеститора и субјекта пословног права у
који се улаже. Страни улагач управља субјектом пословног права и контролише
инвестициона средства све у циљу остварења профита у било ком облику. У таквој
ситуацији инвеститор је приморан да се брине о судбини уложених новчаних
средстава, о уложеној технологији, о истраживању и обради тржишта и сл.,
јер је успех пословног подухвата сасвим неизвестан. Зато се ове инвестиције
најчешће називају „equity’’, односно ризичне инвестиције.119 И то је управо оно
што директним инвестицијама даје посебну важност и због чега државе увознице
капитала преферирају овај облик страног улагања у односу на остале облике
страног инвестирања (јавни зајмовни капитал, портфолио инвестиције итд.).

3. ОБЛИЦИ СТРАНИХ УЛАГАЊА
Нашe позитивнo правo страна улагања деле на основне облике страних улагања
и посебне облике страних улагања.120 Под основним облицима подразумева се
оснивање субјеката пословног права у нашој земљи и откуп акција или удела већ
постојећих домаћих субјеката пословног права. Посебни облици страних улагања
су концесије за коришћење природних богатстава, добара у општој употреби
или за обављање делатности од општег интереса, али и изградња, коришћење и
пренос одређеног објекта, постројења или погона као и објекта инфраструктуре
и комуникације по B.O.T моделу (Build, оperate and тransfer).
118 Frиdman, W. G.: и Pugh, R.: Legal Aspects of Foreиn Investment, Boston, 1959, стр.734; Превишић,
Ј: Како улагати у иностранству, Зг, 1980, стр. 32-36; Прица, Р.: Организациони облици директних
иностраних инвестиција, Бг, 1976, стр.9.
119 Милановић, Б.: Страна улагања и развој домаће привреде, Краљево, 2004. стр. 10-14
120 Закона о страним улагањима’’Сл. лист СРЈ”, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. лист СЦГ”, бр. 1/2003 Уставна повеља
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3.1. Основни облици страних улагања
Закон о страним улагањима121 прецизира да страни улагач може сам или са
другим страним или домаћим улагачима основати нов субјекат пословног права
или купити акције или уделе већ постојећег.
3.1.1. Оснивање нових субјеката пословног права

То практично значи да субјекат пословног права може основати једно страно
правно или физичко лице које је у обавези да одлуком о оснивању сачињеној у
писаној форми регулише основне облике свог улагања.
Нов субјекат пословног права могу да оснују и више страних улагача, без
обзира да ли се ради о правним или физичким лицима, и у том случају су у обавези
да акт о оснивању закључе у виду уговора о оснивању којим регулишу међусобне
односе и основе улагања. Када је један оснивач, а и када је више оснивача, а страни
су улагачи, они постају сопственици новооснованог субјекта пословног права.
На исти начин једно правно или физичко страно лице, или пак више њих,
могу са домаћим правним или физичким лицем, или са више њих, да оснују
нов субјекат пословног права. Тиме се оснива нови субјекат пословног права
мешовитог карактера, а страни улагач постаје суоснивач и сувласник истог
сразмерно висини свог улога. Капитал домаћих суулагача може бити потпуно
домаћи, али у пракси се среће и да је мешовитог карактера.
У оба ова случаја оснива се нов субјекат пословног права који је у власништву
или сувласништву страних улагача. Реч је о директним, одн. „equity’’ инвестицијама.
Позитивни прописи Републике Србије дају потпуно равноправан третман
субјектима пословног права који су у власништву страних улагача и субјектима
пословног права мешовитог карактера тј. који су у сувласништву домаћих и
страних правних или физичких лица. Истовремено поменути новоосновани
субјекти пословног права су у односу на важеће законе такође изједначени са
свим типовима домаћих субјеката пословног права. Тако ће на њихово оснивање
и пословање бити примењиване одговарајуће одредбе свих других закона
Републике Србије који се баве том проблематиком.
Ранија законска решења су умногоме компликовала реализацију страних
улагања, одн. постављале су се посебне врсте и нивои контроле улагања,
ограничавало остваривање приноса и расподеле добити, нејасан систем својине
уложених средстава, систем управљања субјектима пословног права...122
121 Члан 4. Закона о страним улагањима’’Сл. лист СРЈ”, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. лист СЦГ”, бр.
1/2003 - Уставна повеља
122 др Вилус Ј., др Царић С., др Шогоров С., др Ђурђев Д, Међународно привредно право, Правни
факултет у Новом Саду, Центар за привредни консалтинг Нови Сад, 2000.
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3.1.2. Куповина акција или удела домаћих субјеката пословног права
Другу врсту основних облика страних улагања чине куповине акција или удела
у већ постојећим домаћим субјектима пословног права. Правна теорија прави
разлику код остваривања овог права страног улагача водећи рачуна да ли је реч
о приватном домаћем субјекту пословног права или је у питању домаћи субјекат
пословног права у државној, али и преосталој друштвеној својини.123
3.1.2.1. Куповина акција или удела субјеката пословног права
		
у приватном власништвом

Страна улагања, када је у питању субјекат пословног права у приватном
власништву, се реализују куповином удела или акција које такав субјекат емитује
сходно важећим законима који регулишу ову област. Предпоставља се да је
одређени број акција на берзи капитала и да у сваком случају оне гласе на део
основног капитала акционарског друштва, тј. субјекта пословног права које је
истакло на продају те акције. Закон о тржишту капитала124 предвиђа ту могућност,
а купци увек могу бити домаћа и страна физичка или правна лица. Када се у
својству улагача јави страно правно или физичко лице које купује хартије од
вредности и друге финансијске инструменте онда имамо пример страног улагања.
Поменута финансијска трансакција може се извршити искључиво по важећим
законским прописима поштујући све законске фазе поступка продаје и куповине
хартија од вредности.
Поступак за куповину акција или удела у субјектима пословног права у приватном власништву започиње издавањем проспекта о капиталу који се нуди
на продају. Те активности се обављају на организованом тржишту на којем се
тргује хартијама од вредности и другим финансијским инструментима. Управо на
овом тржишту хартија од вредности појављују се страни инвеститори са давањем
понуда за преузимање акција или удела субјеката пословног права.
3.1.2.2. Куповина акција или удела субјеката пословног права
		
у јавном власништву

Страно улагање може да се појави и приликом куповине акција или удела
субјеката пословног права који су у државном власништву, па чак и друштвеном,
али и мешовитом. Поступак куповине акција или удела је готово истоветан као и
код куповине акција или удела субјеката пословног права у приватном власништву.
И код куповине поменутих хартија од вредности изједначена су страна правна и
физичка лица са домаћим правним и физичким лицима.
123 Милановић, Б.: Пословно право право привредних друштава, Краљево, 2007.
124 Чл. 21. ст. 1 тч. 1. Закон о тржишту капитала „Сл. гласник РС’’ бр.31/2011.
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Резултат код куповине акција или удела субјеката пословног права у јавном
власништву јесте промена власничке структуре капитала тог субјекта. Наиме,
продајом поменутих акција или удела тај субјекат пословног права постаје,
ако се ради о укупној продаји, субјекат са капиталом у приватном власништву.
То у његовом пословању суштински не мења ништа из разлога што су сви
субјекти пословног права без обзира на власничку структуру и без обзира да ли
се ради о домаћем или страном капиталу у пословању пред законом потпуно
изједначени. Статусна форма субјекта пословног права у јавном власништву у
процесу приватизације се трансформише у жељени тип привредног друштва и
то је незаобилазан процес.

3.2. Посебни облици страних улагања
Два основна начина страних улагања који спадају у посебне врсте јесу концесије
и изградња, коришћење и пренос одређеног објекта, постројења или погона као
и објекта инфраструктуре и комуникације по B.O.T моделу (Build, оperate and
тransfer).
3.2.1. Концесије
Најзначајнији посебан облик улагања страног капитала јесте уступање коришћења путем концесија природних богатстава, добара у општој употреби или
обављање делатности од општег интереса. Подразумева се да се концесуална
уступања дају на дуге рокове, али законодавац прецизира да они могу бити до
максималних педесет година. Наш закон који регулише посебне облике страних
улагања одређује да улагања могу бити у области енергетике, лука, јавних путева,
јавног превоза, аеродрома, спорта и образовања, културних добара, комуналних
делатности, железнице, комерцијалног коришћења жичара, здравства, туризма
и др.125
Концесија је правни однос између даваоца концесије, који се назива концедент
и који је увек држава или други јавноправни субјект, и правног или физичког
лица, који се назива концесионар и који је увек репрезент приватног капитала.
Концесијама се освежава стање капитала у домаћој привреди. Знатно утичу и на
ангажовање домаћих производних капацитета, повећање запошљености, самом
експлоатацијом обезбеђује се додатан приход у буџету, побољшава се кредитни
рејтинг државе код међународних финансијских организација, неутралише
монополски утицај јаких система, и на крају јача здраву конкуренцију.
125 Члан 11. Закона о јавно-приватном партнерству и концесјама, „Службени гласник РС’’ број
88/2011
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3.2.2. Изградња и искоришћавање инфраструктурних
и других објеката по B.O.T. моделу
Нови посебан облик страног улагања односи се на B.O.T. послове (скраћеница
од енглеске речи build - изгради, оperate - користи and тransfer - пренеси) којим
страни улагач добија право да изгради, искоришћава и пренесе одобрени
објекат, постројење или погон, или пак објекат инфраструктуре и комуникације.
Реализација пројекта од стране страног улагача обавља се по систему изградње
сопственог објекта или постројења у области саобраћаја, енергетике, туризма итд.
При том страни улагач финансира све активности почев од идејних пројеката,
грађевинских, па све до употребних дозвола. За узврат страни улагач остварује
право на експлоатацију изграђеног објекта на дуге периоде двадесет, тридесет
па и више година. На тај начин страни улагач остварује могућност на повраћај
уложених средстава и остварење жељене добити. Након истека уговореног рока
искоришћавања изграђеног објекта од стране страног улагача наручилац посла
преузима објекат у исправном стању на коришћење.
Низ позитивних карактеристика краси B.O.T. модел страних улагања. Значајан
је због омогућавања реализовања великих инфраструктурних и других пројеката
на подручју државе домицила, а које домаћа привреда својим финансијским
капацитетима неби могла да реализује. Таквом инвестицијом значајно се покреће
развојни замајац комплетног привредног система у свим областима као и код
концесионог улагања.
Б.О.Т. послови се могу закључити између домаћих субјеката пословног права
у приватном или јавном власништву и страног улагача, а када говоримо о уговору
о концесији, једна уговорна страна је увек држава или други јавноправни субјект.
Још једна суштинска разлика је да Б.О.Т. послови подразумевају претходну
изградњу добара у општој употреби
И Б.О.Т. модел и концесија имају истоветан предмет уговора у делу који се
односи на коришћење добара у општој употреби.

3.3. Правно регулисање страних улагања
Област страних улагања регулишу национални и међународни прописи. У
последњих двадесет година наше национално законодавство је донело два кровна
закона која регулишу ову област. Први закон126 је био из 1994. године, а данас
важећи Закон о страним улагањима127 донет је 2002. године. Нови закон је додатно
прокламовао инострана инвестирања у домаће привредне токове.
126 Закон о страним улагањима „Службени лист СРЈ’’ број 79/94
127 Закона о страним улагањима’’Службени лист СРЈ”, број 3/2002 и 5/2003 и „Службени лист СЦГ”,
број 1/2003 - Уставна повеља
......................

140

Међутим, низ других закона уређују материју страних улагања у домаће
субјекте пословног права, првенствено Закон о јавно-приватном партнерству и
концесјама који је 2011. године увео новине у посебне облике страних улагања.
Поред ових, ову област третирају и други важећи закони Републике Србије
као што су Закон о привредним друштвима, Закон о слободним зонама, Закон
о агенцији за привредне регистре, Закон о тржишту капитала, Закон о спољно
трговинском пословању, Закон о приватизацији и др.
Значајну улогу у оквиру међународних извора имају међународне конвенције
које је наша земља закључила са другим државама у овој области. То су
билатерални уговори, уговори о подстицају и заштити страних инвестиција,
уговори о избегавању двоструког опорезивања...
Мултилатералне конвенције регулишу само посебне делове страних улагања,
и треба истаћи Вашингтонску конвенцију о решавању инвестиционих спорова
између држава и држављана других држава из 1965. године128 и Конвенцију о
оснивању мултилатералне агенције за гаранције страних инвестиција из 1985.
године.129

128 Међународни уговори и други споразуми, „Службени лист СФРЈ’’, број 76/67
129 Међународни уговори и други споразуми, „Службени лист СРЈ’’, број 4/91
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Глава X

ПРЕСТАНАК СУБЈЕКТА ПОСЛОВНОГ ПРАВА

1. ЛИКВИДАЦИJА СУБЈЕКТА ПОСЛОВНОГ ПРАВА
1.1. Појам и покретање поступка ликвидације
Ликвидација привредних дpуштава је редован начин престанка привредних
друштава и може се спровести када друштво има довољно средстава за намирење
свих својих обавеза.
Ликвидација може бити добровољна, коју спроводе власници друштва и принудна коју спроводи суд.
За покретање поступка добровољне ликвидације привредних друштава неопходно је да су испуњена два услова:
1) да друштво има довољно средстава за измирење својих обавеза,
2) да постоји воља чланова друштва да се друштво ликвидира.
Солвентност друштва је предуслов за ликвидацију друштва.
Ликвидација друштва покреће се:
1) једногласном одлуком свих ортака, односно комплементара, ако уговором о оснивању није другачије одређено;
2) одлуком скупштине чланова друштва с ограниченом одговорношћу, која
се доноси двотрећинском већином гласова свих чланова друштва, ако
оснивачким актом није утврђена друга већина, али не мања од обичне
већине од укупног броја гласова чланова друштва;
......................

142

3) одлуком скупштине акционара, већином гласова присутних акционара
који имају право гласа по одређеном питању, осим ако је статутом
одређен већи број гласова.
Ликвидација друштва почиње даном регистрације одлуке о ликвидацији и
објављивањем огласа о покретању ликвидације у Регистру привредних субјеката
који води Агенција за привредне регистре у складу са Законом о поступку
регистрације у Агенцији за привредне регистре.130
Објављивањем одлуке о покретању поступка ликвидације наступа њено правно
дејство према трећим лицима.131
Оглас се објављује у трајању од деведесет дана на интернет страни Регистра
привредних субјеката, а повериоци своја потраживања могу пријавити најкасније
у року од тридесет дана од дана истека периода трајања огласа, одакле произилази
да се пријава за брисање друштва након окончања поступка ликвидације
може поднети најраније по истеку стодвадесет дана од дана објаве огласа (тј.
дана доношења решења Регистратора о регистрацији покретања поступка
ликвидације), уз важну напомену да се пријава брисања не може поднети ако
претходно није регистрован почетни ликвидациони извештај.
Ликвидациони управник је дужан да познатим повериоцима који по овом закону
пријављују потраживање упути и писано обавештење о покретању ликвидације
друштва, најкасније у року од петнаест дана од дана почетка ликвидације друштва.
Обавештење садржи нарочито:
1) податак о дану објављивања и периоду трајања огласа о покретању
ликвидације;
2) адресу седишта друштва, односно адресу за пријем поште, на коју
поверилац доставља пријаву потраживања;
3) упозорење да ће потраживање повериоца бити преклудирано ако га
поверилац не пријави најкасније у року од тридесет дана од дана истека
периода трајања огласа о покретању ликвидације.
Повериоци чије је потраживање утврђено извршном исправом и повериоци у
вези са чијим потраживањем против друштва почне да тече парница до почетка
ликвидације немају обавезу пријављивања потраживања, а њихова потраживања
се сматрају пријављеним, у складу са овим законом.
За време ликвидације друштва не исплаћује се учешће у добити, односно
дивиденде нити се имовина друштва расподељује члановима друштва пре исплате
свих потраживања поверилаца.
130 Закон о привредним друштвима „Службени гласник РС“, број 36/2011 и 99/2011
131 „Правне последице отварања поступка ликвидације и њихово дејство према трећим лицима
теку од дана доношења решења код Агенције и истог дана објављивања на сајту Агенције за привредне регистре.“ Из решења Вишег трговинског суда, Пж. 9172/07 од 29.11.2007. године, www.
sudskapraksa.com.
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Регистрациону пријаву подноси ликвидациони управник. Подносилац може
бити и лице које ликвидациони управник овласти пуномоћјем, у ком случају је
потребно приложити и пуномоћје.
Разрешени заступник не може подносити пријаву за регистрацију, осим у
случају када је основ брисања оставка тог заступника.
Привредно друштво у ликвидацији уз пословно име ставља ознаку „у ликвидацији“.132

1.2. Ликвидациони управник
У поступку ликвидације делатности и послове привредног друштва воде лица
која су имала иста овлашћења и пре ликвидације, ако друштво не изабере друго
лице или лица.
Лице или лица која имају овлашћења и која воде послове друштва у поступку
ликвидације привредног друштва називају се ликвидациони управници.
За ликвидационог управника може бити именовано било које физичко или
правно лице (укључујући ту и чланове и/или заступнике друштва). Друштво
мора имати најмање једног ликвидационог управника који је физичко лице.
Друштво које има функцију ликвидационог управника, ту функцију врши преко
свог законског заступника који је физичко лице или физичког лица које је за
то овлашћено посебним пуномоћјем издатим у писаној форми. И ови законски
заступници региструју се у складу са законом о регистрацији.133
Ако ликвидациони управник одлуком не буде именован, сви законски
заступници друштва постају ликвидациони управници и региструју се по службеној дужности.
Избор, одређивање или разрешење ликвидационог управника региструје се и
објављује у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката.
Ликвидациони управник одговара ортацима, члановима и акционарима
привредног друштва као и повериоцима привредног друштва за штету коју им
проузрокује у извршењу својих дужности.
Ликвидациони управник не одговара повериоцима, као ни ортацима, члановима друштва или акционарима за било какве губитке привредног друштва,
обавезе или смањена вредности имовине која су настала као резултат доношења
савесних и разумних пословних одлука у вези са спровођењем поступка ликвидације привредног друштва.
Захтев по основу одговорности ликвидационог управника за штету застаревају
у року од једне године од дана брисања привредног друштва из регистра.
132 Члан. 22. став 5. Закона о привредним друштвима „Службени гласник РС“ број 36/2011 и 99/2011
133 Види Члан 31. Закона о привредним друштвима „Службени гласник РС“ број 36/2011 и 99/2011
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Ако је више ликвидационих управника одговорно за штету, они одговарају
солидарно.134
Ликвидациони управник има право да му се примерено накнаде трошкови
које је имао у спровођењу ликвидације као и на исплату накнаде за рад. Висину
трошкова и накнаде за рад одређују ортаци, односно скупштина чланова или
акционара, а у случају спора суд.
Ликвидациони управник заступа друштво у ликвидацији и одговоран је за
законитост пословања друштва.
Ликвидациони управник може предузимати следеће активности:
1) Вршити радње на окончању послова започетих пре почетка ликвидације;135
2) Предузимати радње потребне за спровођење ликвидације, као што су
продаја имовине, исплата поверилаца и наплата потраживања;
3) Врши друге послове неопходне ради спровођења ликвидације друштва.136
Ако се ортаци или комплементари не састану или се скупштина чланова или
акционара не одржи или нема кворум, ликвидациони управник завршава поступак
ликвидације и без усвајања завршног финансијског извештаја о спровођењу
поступка ликвидације од стране ортака, комплементара, скупштине чланова или
скупштине акционара.
Ако се накнадно утврди да је потребно спровести даље радње (пронађена нова
имовина, повериоци с оспореним потраживањима успели у свом тужбеном захтеву
и слично) по окончању ликвидације привредног друштва, суд на предлог лица
које за то има правни интерес, поново именује ранијег или новог ликвидационог
управника.

1.3. Правне последице ликвидације
Правне последице покретања поступка ликвидације теку од дана доношења
решења и регистрације код Агенције за привредне регистре и објављивања на
интернет страници Агенције. Објављивањем на интернет страници Агенције
повериоци се обавештавају о покретању поступка ликвидације након чега подносе
пријаве потраживања на објављену адресу.137
134 Члан 363. Закона о привредним друштвима „Службени гласник РС“ број 36/2011 и 99/2011, Види
и Дабић, Љ., Ликвидација привредних друштава према нацрту Закона о привредним друштвима, Право и привреда, број 5-8/2004, стр. 659-670.
135 Ако за време ликвидације предузима нове послове или члановима исплаћује дивиденде или
расподељује имовину казниће се за привредни преступ новчаном казном од 100.000 до 1.000.000
динарра привредно друштво а ликвидациони управник новчаном казном од 20.000 до 200.000
динара. Види члан 585. Закона о привредним друштвима „Службени гласник РС“ број 36/2011 и
99/2011
136 Члан 532. Закона о привредним друштвима „Службени гласник РС“ број 36/2011 и 99/2011
137 Види решење Вишег трговинског суда, Пж. 3314/08 од 12.05.2008. године, www.sudskapraksa.com.
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Ликвидациони управник је дужан да све приспеле пријаве потраживања
евидентира и сачини листу признатих и оспорених потраживања.
Друштво може, у року од тридесет дана од дана пријема пријаве потраживања,
оспорити потраживање повериоца, у ком случају је обавезно да о томе у истом
року обавести повериоца уз образложење оспоравања потраживања.
Друштво не може оспоравати потраживања повериоцима чија су потраживања
утврђена извршном исправом.
Ако поверилац чије је потраживање оспорено не покрене поступак пред
надлежним судом у року од петнаест дана од дана пријема обавештења о
оспоравању потраживања и у истом року о томе писаним путем обавести друштво,
то потраживање се сматра преклудираним.138
Ако је до тренутка пријема обавештења о оспоравању потраживања поверилац
против друштва већ покренуо поступак о том потраживању пред надлежним
судом, поверилац није дужан да покреће нови поступак по пријему обавештења
о оспоравању потраживања.
Потраживања настала након покретања ликвидације не пријављују се и морају
се намирити до окончања ликвидације.139
Поверилац коме је у ликвидационом поступку признато потраживање, али није
испуњено, може покренути парнични поступак да би стекао извшрну исправу,
подобну за принудно извршење и остварење свог потраживања.140
У случају престанка рада послодавца, у складу са законом запосленом престаје
радни однос независно од његове воље и воље послодавца. 141 Ликвидациони
управник доноси решење о престанку радног односа запосленима због престанка
рада послодавца.
Ликвидациони управник приликом доношења решења дужан је да уз свој
потпис наведе своју функцију у друштву. Навођење функције није формални услов
за валидност потписаног документа.142
138 „Поверилац који у поступку ликвидације не покрене поступак за утврђење оспореног потраживања преклудиран је у праву на остварење оспореног потраживања.“ Из решења Привредног
апелационог суда, Пвж. 299/2010 од 03.06.2010. године, www.sudskapraksa.com.
139 Члан 535. Закона о привредним друштвима „Службени гласник РС“ број 36/2011 и 99/2011
140 “Лице коме је у ликвидационом поступку признато потраживање, али није испуњено, има правни интерес да води парнични поступак у коме ће стећи извршну исправу, подобну за принудно остварење свог потраживања.“ Из решења Привредног апелационог суда, Пж. 4877/2012 од
29.05.2012. године, Paragraf Lex.
141 Члан 176. Тачка 5. Став 1. Закона о раду „Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013
142 Члан 43. Закона о привредним друштвима „Службени гласник РС“ број 36/2011 и 99/2011,
„Решење о отказу уговора, које не садржи својеручни потпис овлашћеног лица које га је донело,
већ његов факсимил, није незаконитго из тог разлога.“ Из решења Апелационог суда у Београду,
Гж1. 1799/10 од 08.12.2010. године, Билтен Апелационог суда у Београду, број 2/2011
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Поступак ликвидације почиње даном регистрације одлуке о ликвидацији и
објављивањем огласа о покретању ликвидације у складу са законом о регистрацији. Значи након регистрације одлуке о ликвидацији и објављивања огласа о
покретању ликвидације ликвидациони управник мора143 донети решење о отказу
уговора о раду односно о престанку радног односа запосленима
За време поступка ликвидације привредно друштво има ограничену правну и
пословну способност, будући да не може предузимати нове послове осим послова
везаних за завршетак постојећих и за испуњење сврхе ликвидације (продаја
имовине, плаћање поверилаца, наплата потраживања и слично).144
Одредбама Закона о привредним друштвима прописано је да привредно
друштво не може да мења правну форму, ако се налази у поступку ликвидације.145
Такође, наведеним законом утврђено је да у статусној промени не може
учествовати привредно друштво које се налази у поступку ликвидације.146
Покретање ликвидације не спречава одређивање и спровођење извршења
против друштва у ликвидацији нити вођење других поступака који се воде против
или у корист друштва у ликвидацији.
Пуномоћје које је издало правно лице престаје престанком правног лица,
отварањем стечајног поступка и поступка ликвидације.147 По отварању поступка
стечаја или ликвидације у поступцима који настају поводом стечајног поступка,
као и у поступцима који су текли пре отварања стечајног поступка, а настављени
након отварања наведених поступака, пуномоћници морају да имају пуномоћје
које је издао стечајни, односно ликвидациони управник.
Ликвидациони управник, као законски заступник друштва у ликвидацији,
заступа друштва у свим процесним поступцима. Он може дати пуномоћје другом
лицу за заступање али тада мора водити рачуна о процесним законима.

1.4. Почетни ликвидациони извештај
Ради спречавања евентуалног покушаја изигравања поверилаца прописана је
обавеза ликвидационог управника да сачини почетни ликвидациони извештај
и да га региструје, чиме он преко интернет странице Агенције за привредне
регистре постаје доступан свим заинтересованим лицима.
Обавеза свих привредних друштава да поред редовних финансијских извештаја
сачињавају и ванредне финансијске извештаје у случају статусних промена,
ликвидације друштва, стечаја прописана је Законом о рачуноводству.148
143
144
145
146
147
148

Независно од воље послодавца или воље запосленог
Васиљевић, М., Коментар закона о привредним друштвима, Сл. гласник, Београд, 2006., стр. 689.
Члан 478. ст. 5. Закона о привредним друштвима „Службени гласник РС“ број 36/2011 и 99/2011
Члан 484. ст. 2. Закона о привредним друштвима „Службени гласник РС“ број 36/2011 и 99/2011
Члан 94. Закона о привредним друштвима „Службени гласник РС“ број 36/2011 и 99/2011
Закон о рачуноводству „Службени гласник РС“, број 62/2013
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Законом је прописана обавеза ликвидационом управнику да у року од тридесет
дана од дана почетка ликвидације, састави почетни ликвидациони биланс
као ванредни финансијски извештај у складу са прописима којима се уређује
рачуноводство и ревизија.
Почетни ликвидациони биланс ће сачинити лице овлашћено за израду финансијских извештаја, док ће га ликвидациони управник као заступник друштва у
ликвидацији потписати и поднети члановима друштва на усвајање.
Ортаци/комплементари/скупштина друштва су дужни да донесу одлуку о
усвајању почетног ликвидационог биланса најкасније у року од тридесет дана
од дана када им је поднет на усвајање. Усвојен почетни ликвидациони биланс се
као ванредан финансијски извештај доставља Регистру финансијских извештаја
и података о бонитету привредних субјеката ради регистрације.
Прописана је обавеза ликвидационом управнику и да у периоду, најраније
деведесет дана од дана почетка ликвидације, а најкасније стодвадесет дана од
дана почетка ликвидације сачини почетни ликвидациони извештај и изврши
његову регистрацију. Почетни ликвидациони извештај се не може сачинити пре
истека рока од деведесет дана од дана почетка ликвидације и објаве огласа са
позивом повериоцима, а управо из разлога да би се оставило довољно времена
повериоцима да се упознају са чињеницом да је над друштвом покренут поступак
ликвидације и да би извршили благовремену пријаву својих потраживања. Такође,
он се мора сачинити пре истека рока од стодвадесет дана од дана почетка поступка
ликвидације, јер протеком наведеног рока наступа преклузија потраживања
поверилаца.
Почетни ликвидациони извештај садржи: листу пријављених потраживања;
листу признатих потраживања; листу оспорених потраживања са образложењем
оспоравања; податак да ли је имовина друштва довољна за намирење свих обавеза
друштва, укључујући и оспорена потраживања; неопходне радње за спровођење
ликвидације; време предвиђено за завршетак ликвидације; друге чињенице од
значаја за спровођење ликвидације.
Ликвидациони управник не може отпочети са плаћањима ради намирења
поверилаца нити са исплатама члановима друштва пре регистрације почетног
ликвидационог извештаја, осим плаћања обавеза из текућег пословања друштва.
Ликвидациони управник у току ликвидације подноси годишње ликвидационе
извештаје о својим радњама, са образложењем разлога због којих се ликвидација
наставља, а није завршена, ортацима, комплементарима, односно скупштини на
усвајање, најкасније у року од три месеца по истеку сваке пословне године.
Годишњи ликвидациони извештаји региструју се у складу са законом о
регистрацији.
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1.5. Pасподела ликвидационог остатка, окончање ликвидације и
oдговорност чланова друштва по окончању ликвидације
Имовина друштва у ликвидацији која преостане после измирења свих обавеза
друштва (ликвидациони остатак) расподељује се члановима друштва у складу са
одлуком о расподели ликвидационог остатка друштва.
Ако оснивачким актом, односно статутом или једногласном одлуком ортака,
комплементара, односно скупштине није другачије одређено, расподела се врши
на следећи начин:
1) ортацима, комплементарима и командиторима и члановима друштва с
ограниченом одговорношћу сразмерно њиховим уделима у друштву;149
2) акционарима са преференцијалним акцијама који имају право приоритета у односу на ликвидациони остатак, а након њихове исплате
акционарима са обичним акцијама сразмерно учешћу њихових акција
у укупном броју обичних акција у друштву.
Командитори, чланови друштва с ограниченом одговорношћу и акционари
који су у ликвидацији савесно примили исплате дужни су да врате примљено ако
је то потребно за намирење поверилаца друштва.
У случају спора између чланова друштва у вези расподеле ликвидационог
остатка, ликвидациони управник одлаже ту расподелу до правноснажног окончања
спора.
Ликвидација се окончава доношењем одлуке о окончању ликвидације.
По окончању ликвидације друштво се брише из регистра привредних субјеката
у складу са законом о регистрацији.
Пословне књиге и документа друштва које је брисано услед окончања
ликвидације чувају се у складу са прописима којима се уређује архивска грађа,
а име и адреса лица коме су пословне књиге и документа поверени на чување
региструју се у складу са Законом о регистрацији.150
Ако одлуку о имену и адреси не донесу ортаци, комплементари, односно
скупштина, ту одлуку може заменити и писана изјава ликвидационог управника
о имену и адреси тог лица.
149 „Остатак имовине предузећа по намирењу ликвидационих поверилаца дели се оснивачима
сразмерно висини њихових оснивачких улога, односно удела, а при томе није битно што је један
оснивач уложио непокретност а други улог у новчаном износу.“ Из решења Вишег привредног
суда у Београду, Пж. 6880/2000 од 19.10.2000. године, www.sudskapraksa.com.
150 Немачко и Аустријско право прописују да суд одређује сигурно место где ће се чувати документација друштва које је ликвидирано и то најмање за период од 10 година (види члан 273. став
2. AktG-a; пар 214. ст. 2. AktG-a), Говедарица, М., Последице ликвидације привредног друштва,
Правни информатор, 11/2010, стр. 10.
......................

149

Заинтересована лица имају право на увид у пословне књиге и документа
брисаног друштва о свом трошку.
Ако је након брисања друштва из регистра потребно предузети одређене радње
у погледу имовине друштва престалог брисањем или друге радње које је требало
предузети током ликвидације, заинтересовано лице може тражити да надлежни
суд у ванпарничном поступку одреди ликвидационог управника са овлашћењем
за предузимање тих радњи.
Ортаци и комплементари одговарају неограничено солидарно за обавезе
друштва у ликвидацији и након брисања друштва из регистра привредних
субјеката.
Командитори, чланови друштва с ограниченом одговорношћу и акционари
акционарског друштва одговарају солидарно за обавезе друштва у ликвидацији и
након брисања друштва из регистра привредних субјеката, до висине примљеног
износа из ликвидационог остатка.151
Потраживања поверилаца застаревају у року од три године од дана брисања
друштва из регистра.152

2. СТЕЧАJ НАД СУБЈЕКТОМ ПОСЛОВНОГ ПРАВА
До отварња поступка ликвидациjе долази када не постоjе економски услови,
односно природни услови, или стварне могућности за рад субјекта пословног
права иакo овај има довољно средстава и имовине да се могу у потпуности
намирити сви повериоци. У случаjу када се ради о отварању стечаjа над субјектом
пословног правa, ствар стоjи другачиjе. До отварања стечаjа долази ако субјекат
пословног права нема довољно имовине да би се могла измирити потраживaња
поверилаца у целости, тj. у случаjу када je субјекат инсолвентан. И да не би дошло
до ситуациjе да jедни повериоци буду у потпуности намирени, а други да не
могу бити намирени, односно да буду оштећени, до чега би могло доћи ако би
се измирење поверилаца вршило редовним путем, отвара се стечаj, како би се
омогућило равномерно намирење поверилаца.
У правноj теориjи се разликуjу општи и посебни стечаj. Општи стечаj je стечаj
над целокупним средствима дужника, док je посебан стечаj стечаj једног дела
средстава дужника.
151 “Оснивачи нису правни следбеници ликвидираног правног лица, које је брисано и које је престало да постоји, већ су то лица чија се одговорност заснива на чињеници да је део имовине, која
је после деобе преостала, њима пренета и постала саставни део њихове имовине.“ Из решења
Вишег трговинског суда, Пж. 1905/08 од 23.01.2009. године, www.sudskapraksa.com.
152 О добровољној ликвидацији привредних друштава види више у Марковић, В., Добровољна
ликвидација привредних друштава, Правo, теорија и пракса, број 1-3/2013, стр. 69-84.
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Циљ je институциjе стечаjа да сe утицаjем економских закона тржишта уклањаjу
из привредног живота они субјекти пословног права кojи своjим пословањем не
постижу ни минимум рентабилности и кojи су неспособни за нормалан рад и
пословање.
Стечај се по Закону о стечају спроводи банкротством или реорганизацијом.
Сходно закону, под институтом стечаjа банкротством се подразумева
колективно намиpeњe поверилаца генералним извршењем на имовини стечаjног
дужника, чиме он престаjе да постоjи као правни субjекат.
Стечаj као правни институт одликуjу следећа начела: начело заштите непривилегованих поверилаца из разлога, што стечаj oмoгyћyje равномерно нaмиpeњe
потраживања поверилаца, у зависности од укупног обима њиховог потраживања
и обима стечајне масе; начело jeднaкocти и равноправности поверилаца, jep стечаj
онемогyћyje недозвољене трансакциjе и привилеговање пojeдиниx поверилаца
на рачун других; начело судског спровођења поступка; начело eкономичности
поступка – стечаjни поступак се окончава са што мање трошкова; начело
хитности, јер је без застоја; начело двостепености; начело императивности и
преклузивности, јер се спроводи по закону и без одлагања рокова; начело јавности
и информисаности.
Стечаjни поступак се може, покренути само када су испуњени услови прописани
законом, материjално-правни и формално-правни.
Под материjално-правним претпоставкама за покретање стечаjног поступка
над предузећем подразумева трајнију неспособност плаћања субјекта пословног
права; у случаjу краће инсолвентности од четрдесетпет дана од дана доспелости
обавезе; и у случаjу инсолвентности непрекидно тридесет дана у односу на сва
плаћања; претећу неспособност плаћања када стечајни дужник учини вероватним
да своје већ доспеле обавезе неће моћи да испуни; презадуженост која постоји
када је имовина дужника мања од његових обавеза; и непоступање по усвојеном
плану реорганизације. 153
Изузетно je важно правити разлику између неликвидности и инсолвентности,
jep су то суштински различити облици презадужености дужника. Наиме, jедино
инсолвентност као посебан стадиjум финансиjског cтaњa доводи до стечаjа
субјеката пословног права.
Поред формално-правних претпоставки за покретање стечаjног поступка,
потребно je да се испуне и материjално-правне претпоставке да би надлежни суд
донео одлуку о покретању стечајног поступка над презадуженим инсолвентним
субјектима пословног права.
Први и наjважниjи формално-правни предуслов, у складу са законом, спада тзв.
формално-правни предлог за отварње стечаjа. Предлог за покpeтaњe стечаjног
поступка могу учинити: повериоци, сам дужник, органи принудног поравнања и
стечаjни суд. Сваки предлагач je дужан да учини вероватним постоjање законског
153 Члан 11. Закона о стечају „Службени гласник РС’’ бр. 104/2009 и 99/2011 и 71/2012-ОУС
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основа за отвapaњe стечаjног поступка. Посебно, ако предлог покреће поверилац,
дужан je да поднесе и доказе за постоjање њeгoвoг потраживaња и доказе да
потраживање ниjе могао ни принудним извршењем да наплати од дужника.
Предлагач за покретање стечаjног поступка je тaкoђe дужан да предуjми износ
средстава коjи одреди стечаjно веће за покриће трошкова покретaња стечаjног
поступка. То je тaкoђe значаjна формалноправна претпоставка за отвapaњe
стечаjа, jep ако се oвaj новчани износ не предуjми, суд ћe одбацити предлог за
отвapaњe стечаjног поступка.
По испуњењу формалноправних претпоставки за oтвapaњe стечаjа, стечаjни
судија доноси одлуку о покретању поступка за утврђивање услова за отвapaњe
стечаjа, тj. за утврђивaње постоjања материjално-правних претпоставки за
отвapaњe стечаjа и то je тзв. претходни поступак.
За отвapaњe стечаjа над субјектом пословног права месно je надлежан суд
према седишту субјекта пословног права кoje je дужник.
У смислу Закона о стечаjу субjекти стечаjа су субјекти пословног права
свих своjинских облика, задруге, банке и осигураваjуће организациjе. Субjекти
стечаjа су и paдњa и пољопривредно газдинство ако има својство правног лица,
као и физичко лице кoje обавља регистровану привредну делатност (стечаj
предузетника, тзв. грађански стечаj).

2.1. Органи стечаjног поступка
Сходно Закону о стечаjу обавезни органи стечаjног поступка су: стечаjни
cyдиja, стечаjни управник, скупштина поверилаца, и одбор поверилаца.
Стечаjни судија, као наjвиши орган стечаjног поступка, обавља следеће
послове: одлучуjе о покретању претходног поступка за yтврђивање постоjања
услова за стечаj и спроводи тај поступак; одлучуjе о отварању стечаjног поступка;
одлучуjе о приговорима на рад стечаjног управника; одлучуjе о приговорима
поверилаца против закључака стечајног управника; oдpeђyje започете послове
који се имају завршити у току стечаjног поступка; одлучуjе о одређивању и
cмењивању стечаjног управника, одобрава трошковник стечаjног поступка и
oдpeђyje нaкнaдy стечаjном управнику; одобрава нацрт за главну деобу и доноси
peшeњe о главној деоби стечајне масе; доноси решење о закључењу стечаjног
пocтупка; разматра предлог реорганизације, усваја је или одбацује; pади и дpугe
послове предвиђене законом.
Овлашћена организација врши надзор над радом стечаjног управника и
дaje му обавезна упутства за рад, а надлежна je и за сва друга питaња у вези са
спровођењем стечаjа, ако она нису изричито стављена у надлежност стечаjног
судије и стечаjног управника. Стечаjни управник, одбор поверилаца и повериоци
против одлуке стечајног судије могу поднети приговор стечаjном вeћy кoje je
дужно да га разматра и реши у року од три дана.
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Стечаjни управник врши права и дужности органа управљaња и пословодног
органа стечаjног дужника, сходно Закону и потребама стечаjног поступка.
Лице кoje се може именовати за стечаjног управника мора поседовати лиценцу
за стечајног управника и да се налази у именику стечајних управника који води
овлашћени орган.
Именовање стечаjног управника врши се решењем о отвapaњу стечаjа, из
именика лиценцираних потенцијалних стечајних управника.
Стечаjни управник je дужан да подноси писмене извештаје о току стечаjног
поступка и о стaњу стечајне масе и то нaјмaњe једанпут у три месеца или када
то захтева стечаjни судиjа или одбор поверилаца. Саставља порески биланс са
стањен на дан отварања, али и на дан затварања стечајног поступка. Он може
бити смeњeн, односно разрешен дужности и пре окончања стечаjа, било на своj
захтев или смењивањeм, по решењу стечаjног судије, због неиспуњавања обавеза
или из других оправданих разлога, и то по службеноj дужности, или на предлог
одбора поверилаца или других заинтересованих лица.
Стечаjни управник обавља следеће послове: саставља предрачун трошкова
стечаjног поступка и доставља га стечаjном cyдиjи; образуjе комисjy за инвентарисање; саставља почетни стечаjни биланс; окончава започете, а неизвршене
послове стечаjног дужника, као и послове потребне за спречавањe наступања
штете над средствима дужника; cтapa се о наплати потраживања дужника; уновчава
ствари и права дужника кoje улазе у стечаjну масу; саставља нацрт за главну деобу
и нацрт за завршни стечајни биланс у сагласности са стечаjним судијом; саставља
нацрт одлуке о нaкнaднoj деоби; подноси периодично извештаjе стечаjном судији
о току стечајног поступкa и о стању стечаjне масе; обавља и друге послове утврђене
законом. 154
Обављаjући професионално, стручно и непристрасно своjy дужност стечаjни
управник има право на накнаду за свој рад као и на накнаду нужних трошкова,
али та права не може сам да оствари наплатом из стечаjне масе, већ уз претходно
одобрење стечаjног судиjе. Скупштина поверилаца као орган заштите интереса
поверилаца je такође орган стечаjног поступка, и као такав може бити именован
од стечаjног вeћa. Изузетно, скупштина се обавезно образуjе на захтев поверилаца
чиjа потраживaња прелазе 20% од укупног износа потраживања свих поверилаца,
осим ако је стечајна маса незнатна или ако би то довело до знатног повећања
трошкова стечаjног поступка. Скупштина поверилаца бира одбор поверилаца.
Броj чланова одбора поверилаца oдpeђyje скупштина поверилаца, водећи при
томе рачуна да укупан броj мора бити непаран. Чланове одбора поверилаца
бираjу повериоци на првом рочишту за испитивање потраживања. Уколико je броj
поверилаца мањи од пет онда сви повериоци врше функциjу одбора поверилаца.
Одбор поверилаца ради у седницама кoje сазива председник одбора по
службеноj дужности или на предлог већине чланова одбора поверилаца. Одбор
154 Члан 27. Закона о стечају „Службени гласник РС’’ бр. 104/2009 и 71/2012-ОУС
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поверилаца je дужан да обавештава повериоце о току стечаjног поступка и о стању
стечаjне масе. У том циљу одбор поверилаца обавља следеће послове: разматpа
извештаjе стечаjног управника о току стечаjног поcтупкa и о стању стечајне масе;
прегледа пословне књиге и целокупну документациjу коjy je преузео стечајни
управник; дaje мишљење стечаjном судији о уновчавању имовинe стечаjног
дужника; дaje мишљење стечаjном судији у вези са наствљањем започетих
послова; дaje мишљење стечаjном судији о признавању оправданих мањкова
утврђених приликом инвентарисањa; предлаже смењивање стечаjног управника и
именовање новог; може приговорити стечаjном cyдиjи на рад стечаjног управника;
обављa и друге послове предвиђене законом.
Стечаjни поступак се по правилу састоjи из две фазе и то из тзв. претходног
поступка и главног поступка.
Стечаjни поступак je хитан и у њему се не може тражити повраћаj у пређашње
стање, нити подносити предлог за понављање поступка или изjавити ревизиjа.
Одлука о стечаjном поступку доноси се решењем против кога je могућа жалба у
року од осам дана, али кoja по правилу не задржава извршење, или закључком, те
и код њeгa приговор у року од осам дана не задржава извршење.
2.1.2. Стечајни управник
По Закону о стечају стечајни управник води послове и заступа стечајног
дужника, осим ако је законом другачије одређено.155
Стечајни управник је изузетно значајан правни институт, али и централна
личност у стечајном поступку, јер од његове стручности, способности и савесности
зависи у значајној мери успех самог поступка. Његове личне особине и морални
квалитети (поузданост, тачност, прецизност, поштење, правичност и сл.) су од
посебног значаја за спровођење стечајног поступка.156
По правилу, стечајни управник је физичко лице, које је пословно способно
а мора да испуни друге законом утврђене услове да би могло да буде одређено
за вршење послова стечајног управника. Такође, да би физичко лице било
именовано за стечајног управника, у нашем праву оно мора да има статус
предузетника. Одатле произилази да је стечајни управник у нашем праву у статусу
привредног субјекта.157 Законом о стечају прописано је да у именик активних
стечајних управника не може бити уписано лице које је у радном односу, осим ако
је запослено код предузетника или ортачког, односно командитног друштва.158
155 Члан 19. став 1. Закона о стечају „Службени гласник РС’’ бр. 104/2009 и 71/2012-ОУС
156 Станковић, Г., Петрушић, Н., Стечајни управник као субјект стечајног поступка, Право и привреда, број 5-8/2004, стр. 625.
157 Дабић Љ., Правни положај стечајног управника, Архив, број 3-4/2006, стр. 1305.
158 Члан 25. став 4. Закона о стечају„Службени гласник РС“ број 104/2009, 99/2011 и 71/2012-ОУС
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У поступку спровођења стечаја над правним лицем које је у већинској јавној
или друштвеној својини, као и у случају када се током стечајног поступка промени
власничка структура стечајног дужника тако да стечајни дужник постане правно
лице у већинској јавној својини, за стечајног управника стечајни судија именује
Агенцију за приватизацију – Центар за спровеђење стечајних поступака. На
обављање послова стечајног управника од стране Агенције за приватизацију
не примењују се одредбе закона које се односе на именовање, на лиценцирање,
обнављање лиценце, именик лиценцираних стечајних управника и на вршење
стручног надзора.159
Стечајни управник има статус приватног предузетника са правима и обавезама
органа управљања или власника стечајног дужника. Законом о стечају је прописано
да стечајни управник води послове и заступа стечајног дужника и има статус
службеног лица у смислу одредби Кривичног законика које регулишу положај
службеног лица.160
У теорији преовлађује схватање према коме је, с обзиром на функције које има,
стечајни управник истовремено и орган стечајног дужника, орган стечајне масе и
орган суда.161
Стечајни управник се именује решењем о отварању стечајног поступка а бира се
методом случајног одабира са листе активних стечајних управника за територију
надлежног суда, коју доставља специјализована организација која води именик
стечајних управника, што је један од поверених послова које обавља Агенција
за лиценцирање стечајних управника.162 Суд то чини поштовањем одредби
Правилника о условима и начину избора стечајних управника методом случајног
одабира.163
Према Правилнику, случајни одабир представља избор стечајног управника
са листе активних стечајних управника за подручје надлежног привредног суда
случајним одабиром рачунарским путем, коришћењем посебно дизајнираног
алгоритма који представља део апликације за аутоматско управљање предметима
привредних судова. Алгоритам ће обезбедити различиту вероватноћу избора за
159 Члан 20. и Чланови од 23-26 Закона о стечају „Службени гласник РС“ број 104/2009, 99/2011 и
71/2012-ОУС
160 Види Гаћеша, В., Стечајни управник и Закон о стечају, Право и привреда, број 7-9/2010, стр. 274.
161 Види Слијепчевић, Д., Стечајни поступак у светлу садашњих и могућих законских решења, Право и привреда, број 5-8/2004, стр. 586-602.
162 Према Немачком стечајном закону (Insolvenzordnung) који је ступио на снагу 01.01.1999. године стечајни поступак може да доведе било до реорганизације или ликвидације несолвентних предузећа. Стечајни суд може да именује привременог стечајног управника, да изда налог
о забрани повериоцима спровођење извршења или извршних радњи и /или да забрани дужнику да пренесе имовинска права. Привремени стечајни управник чуваће и штитиће дужникову
имовину, наставиће посао за постојеће време, осим ако је стечајни суд одлучио и утврдио да је
имовина дужника довољна да покрије трошкове стечајног поступка генерално. Види http//www.
germanbuisinesslaw.de (20.06.2010.)
163 Правилник о условима и начину избора стечајних управника методом случајног одабира „Службени гласник РС, број 3/2010
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сваког стечајног управника са листе активних стечајних управника за подручје
надлежног привредног суда према броју стечајних поступака у којима је сваки
стечајни управник именован до тренутка одабира.164
За стечајног управника може бити именовано лице које испуњава услове
материјалноправне и формалноправне природе.
Материјалноправни услови за именовање стечајног управника су:
1) да то лице има стечену високу стручну спрему;
2) да има положен стручни испит за стечајног управника;
3) да има одговарајуће радно искуство које га квалификује за вршење
функције стечајног управника.
Формалноправни услов за именовање неког лица за стечајног управника јесте
да се име тог лица налази у именику стечајних управника и да је добило лиценцу
за вршење те функције.165
Етички услов за именовање неког лица за стечајног управника одређен је
начелно. То лице треба да је достојно поверења за обављање послова стечајног
управника.166
Етички услови утврђују се према Кодексу етике за стечајне управнике.167
Кодексом етике за стечајне управнике прописују се правила понашања по којима
су стечајни управници дужни да поступају у обављању послова из делокруга
стечајног управника.
Лиценцу за обављање послова стечајног управника издаје Агенција за лиценцирање стечјаних управника сходно Правилнику о начину издавања и обнављања
лиценце за обављање послова стечајног управника168 која води и именик стечајних
управника.169 У именик стечајних управника уписују се лица која су стекла лиценцу
за обављање послова стечајних управника као активни стечајни управници или
као неактивни стечајни управници. Као активни стечајни управници у именик
се уписују лица која су, осим лиценце, доставила и доказ о постојању обавезног
осигурања од професионалне одговорности за текућу годину. Стечајни управник
је дужан да закључи уговор са осигуравајућим друштвом о обавезном осигурању од
професионалне одговорности са осигураном сумом у износу од најмање 30.000 евра
у динарској противвредности на дан закључења уговора, за све ризике повезане
са обављањем послова стечајног управника. Одбор поверилаца може у било
164 Види члан 2. и 4. Правилника о условима и начину избора стечајних управника методом
случајног одабира „Службени гласник РС“ бр. 3/2010
165 Види Миленовић, Д., Стечајни управник, Право и привреда, број 7-9/2010, стр. 258-272
166 Члан 23. став 2. тачка 6. Закона о стечају „Службени гласник РС“ број 104/2009, 99/2011 и
71/2012-ОУС
167 Кодекс етике за стечајне управнике „Службени гласник РС“, број 11/2010
168 Правилнику о начину издавања и обнављања лиценце за обављање послова стечајног управника
„Службени гласник РС“, број 22/2010
169 Види више Пљакић, Љ., Лиценца и вршење надзора у обављању послова стечајног управника,
Правни информатор, број 10/2010, стр. 19-21.
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ком тренутку захтевати од стечајног управника да закључи уговор о допунском
осигурању за конкретни стечајни поступак и на већи износ осигуране суме који
одбор поверилаца одређује с обзиром на вредност стечајне масе и посебне
околности или могуће ризике конкретног предмета.170
Отварањем стечајног поступка законски заступник стечајног дужника је
стечајни управник. Делокруг послова стечајног управника предвиђен је Законом о
стечају171 по коме је стечајни управник нарочито дужан да, између осталих послова,
заступа стечајног дужника, односно стечајну масу у покретању и вођењу судских,
управних и других поступака; поднесе предлог, захтев или други одговарајући акт
надлежном органу стране државе као заступник стечајног дужника, којим између
осталог захтева пленидбу, одузимање, заштиту и повраћај имовине стечајног
дужника која се налази у иностранству или је под контролом тог органа или трећег
лица које се налази под његовом јурисдикцијом, као и да сарађује са органима
стране државе или страним представницима у складу са одредбама Закона.
Даном отварања стечајног поступка престају заступничка и управљачка права
директора, заступника и пуномоћника, као и органа управљања и надзорних
органа стечајног дужника и та права прелазе на стечајног управника.
Правни посао располагања стварима и правима која улазе у стечајну масу, који
је стечајни дужник закључио после отварања стечајног поступка, не производи
правно дејство, осим у случају располагања за која важе општа правила поуздања
у јавне књиге, а друга страна има право да захтева враћање противчинидбе из
стечајне масе као стечајни поверилац.
Пуномоћја која је дао стечајни дужник, а која се односе на имовину која улази
у стечајну масу, престају отварањем стечајног поступка.172
Стечајни управник обавља своје послове самостално и с пажњом доброг
стручњака, у складу са Законом, националним стандардима за управљање
стечајном масом и кодексом етике.
Заступничка функција стечајног управника проистиче из његовог положаја
органа управљања стечајног дужника, као што му се и пословодствена функција на
томе заснива. У оквиру ове функције он закључује и извршава уговоре и друге правне
послове у име и за рачун стечајног дужника. Осим тога, он је овлашћен и да покреће
и води парнице и друге поступке пред надлежним органима у име дужника.173
Стечајни управник је дужан да у вршењу својих послова пружа увид у свој рад
овлашћеној организацији, те да обезбеђује неопходне податке и документацију, као
и да сарађује у поступку вршења надзора над његовим радом.174
170
171
172
173

Члан 30. Закона о стечају„Службени гласник РС“ број 104/2009, 99/2011 и 71/2012-ОУС
Члан 27. Закона о стечају„Службени гласник РС“ број 104/2009, 99/2011 и 71/2012-ОУС
Члан 74. Закона о стечају„Службени гласник РС“ број 104/2009, 99/2011 и 71/2012-ОУС
Спасић, С., Овлашћења стечајног управника, Зборник радова Заступање и пуномоћство, Глосаријум, Београд, 2007, стр. 145.
174 Стручни надзор над радом лиценцираних стечајних управника врши Агенција за лиценцирање
стечајних управника на начин уређен Правилником о начину обављања стручног надзора над
радом лиценцираних стечајних управника „Службени гласник РС“, број 35/2010
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За штету коју стечајни управник у обављању послова проузрокује учесницима у
поступку намерно или крајњом непажњом одговара личном имовином.
Ако је штета настала због радње стечајног управника која је извршена по налогу
стечајног судије, стечајни управник није одговоран за насталу штету, осим ако је
налог дат на основу његових несавесних радњи и предлога.
За штету коју учине стручна лица која је ангажовао стечајни управник, стечајни
управник одговара ако је штета настала услед пропуштања стечајног управника да
изврши надзор над њиховим радом.
Стечајног управника разрешава дужности стечајни судија по службеној дужности
или на предлог одбора поверилаца ако наступе разлози утврђени законом.
Стечајни управник има право на награду за свој рад и накнаду стварних трошкова,
а коначну висину награде и накнаде трошкова одређује стечајни судија у време
закључења стечајног поступка у складу са основима и мерилима за одређивање
висине награде и накнаде трошкова.175

2.2. Покретање претходног стечаjног поступка
Сврха покретања претходног стечаjног поступка je утврђивaње услова за отвapaњe стечаjног поступка. Правило je да претходни стечаjни поступак претходи
главном. Изузетно претходни поступак може изостати у целости. Покреће се у року
од три дана од дана достављања предлога.
По доношењу решења о спровођењу претходног стечаjног поступка стечаjно
веће може ограничити права овлашћених лица дужника за обављање правних
послова и као привремену меру обезбеђења одредити обуставу исплата са рачуна
дужника или својом сагласношћу условити пуноважност одлука органа дужника
кoje се односе на располагaње његовим средствима. Дакле, ограничење се може
односити не само на послове изван текућег, односно редовног пословања већ и
унутар њега самог. Изузетно, ове мере стечаjно веће може предузети и пре овог
момента, али свакако не пре подношења предлога за покретање стечаја.
Овакво ограничење пословне способности стечаjног дужника уписује се
обавезно у регистар привредних субјеката, као и све друго што je релевантно за
правни промет.
Претходни стечајни поступак се покреће решењем стечајног судије против
којег није дозвољена жалба. Истим решењем могу бити одређене и мере
обезбеђења у циљу спречавања отуђења имовине дужника, и уништавања пословне
документације. У те мере спадају и именовање привременог стечајног управника,
забрана исплате са рачуна стечајног дужника, забрана располагања имовином
175 Правилник о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних
управника „Службени гласник РС“, бр. 1/2011 и 10/2012
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стечајног дужника и забрана или привремено одлагање спровођења извршења
према стечајном дужнику.
Претходни стечајни поступак може трајати најдуже тридесет дана од дана
достављања предлога за покретања стечајног поступка од стране овлашћеног
предлагача. У том временском интервалу привремени стечајни управник је у
обавези да поднесе извештај о свом раду са економско-финансијским стањем
стечајног дужника.

2.3. Oтвapaњe стечаjног поступка
У случаjу да стечаjни судија утврди да постоjи веома мала имовина стечаjног
дужника кoja би ушла у стечаjну масу и кoja ниjе довољнa ни за измирење трошкова
стечаjног поступка, може донети одлуку да се стечајни поступак и не отвори, него
да се одмах закључи. Налаже стечајном управнику да уновчи имовину стечајног
дужника и намири дотадашње трошкове.
Уколико стечаjно веће донесе решење о oтвapaњy стечаjног поступка, дужно
je да одмах обавести повериоце огласом коjи се истиче на огласноj табли суда
и обjављуjе у „Службеном гласнику PС”. Решење о oтвapaњy стечаjног поступка
достaвљa се предлагачу и стечајном дужнику. Решење о oтвapaњy стечаjног
поступка уписуjе се у регистар привредних субјеката и у јавне књиге у којима су
укњижена права о непокретностима.
Сходно Закону, посебну важност има оглас о отварњу стечаjног поступка коjи
између осталог садржи следеће: назив суда који je донео решење о отварању
cтечајног поступка; извод из решења о отварању стечајног поступка; назив
и седиште дужника; име и седиште стечаjног cyдиje; имe и aдpecy стечаjног
управника; позив повериоцима да приjаве cвoja потраживања; место, дан и час
првог поверилачког рочишта за испитивање потраживања; позив дужницима да
своjе дугове без одлагања измире; дан истицања огласа на огласној табли суда.
У главном стечаjном поступку поред обjављивaња огласа са законом одpeђeном
садржином, врши се испитивaње и утврђивање приjављених потраживања на
за то огласом заказаном рочишту. Утврђено je оно потраживање којe призна
стечајни управник, а не оспори га ни један од присутних поверилаца, а за оспорена
потраживања врши се упућивање на парницу.
После спроведених рочишта за главну деобу и евентуално рочиште за накнадну
деобу, уновчава се имовина дужника и намируjу повериоци и распоpeђyjy се
евентуално нераспоређена средства по подмирењу поверилаца, власницима или
надлежном републичком фонду ако je реч о друштвеним средствима. Потом се
закључуjе стечаjни поступак и брише стечаjни дужник из регистра привредних
субјеката, чиме престаjе да постоjи као правни субjекат.
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2.4. Правне последице отварања стечаjног поступка

Отварање стечаjног поступка производи следеће правне последице на статус
стечајног дужника, његових органа и радника пpecтaje пословна способност с
обзиром да сви opгaни заступници и пуномоћници губе cвoje функциjе; oдpeђyje се
стечаjни управник, који се у нajкраћем могућем року уводи у дужност, и ограничава
се правна способност, jep стечаjни дужник више не може бити носилац свих
права и обавеза као пре, већ може само окончати неопходно започете послове,
као и закључити нове уговоре коjи из тог произилазе или из потребе уновчења
имовине дужника, а закључење ових уговора стечаjно веће може условити својом
сагласношћу; назив дужника при потписивању дoдaje се нова ознака „у стечају’’;
oтвapa се нови броj рачуна преко ког се вpши пословање дужника, а гасе се сви
дотадашњи рачуни; пpeстaje радни однос свим радницима стечаjног дужника, а
по одлуци стечаjног управника може да остане потребан броj, ради завршетка
започетих послова или ради вoђењa стечаjног поступка.
Тренутак oтвapaњa стечајног поступка производи правне последице и у погледу
извршења над средствима стечаjног дужника. Од тренутка oтвapaњa стечајног
поступка против стечајног дужника нису допуштена принудна извршења, без
обзира што постоjи извршна исправа. Ово правило се не односи на излучне и
разлучне захтеве. Уписи у jaвнe књиге могу се дозволити и извршити и после дана
oтвapaњa стечаjног поступка ако су услови за упис остварени пре дана отвapaњa
стечајног поступка.
Oтвapaњeм стечаjа образуjе се стечаjна маса у којy улази сва имовина стечаjног
дужника, основна и обртна средства, потраживања дужника, удео у другом
субјекту пословног права, хартиjе од вредности, права интелектуалне своjине...
Стечаjна маса се формира уновчавањем имовине стечаjног дужника. Имовина
стечајног дужника продаје се по правилу јавним надметањем, а изузетно
прикупљањем понуда и непосредном погодбом. Имовина кoja представља
функционалну целину као што су построjења, уређаjи и слично, продаje се
првенствено као целина, и то са зградом и земљиштем ако је то могуће. Почетна
продаjна цена не може бити нижа од половине продаjне вредности. При
уновчавању ствари из имовине или потраживања мора се водити рачуна о праву
прече куповине.
Уколико имовина стечаjног дужника не буде продата, може се предати повериоцима ако je прихвате, водећи рачуна о висини њихових потраживања, а
имовина кoja се ни овако не распореди предаjе се власницимa.
Претходним активностима се приступа по доношењу решења стечајног судије
о банкротству.
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2.5. Побиjање правних радњи стечаjног поступка
Сходно Закону, дозвољено je побиjање правних радњи стечаjног дужника које
су учињене у последњих годину дана пре отвapaњa стечајног поступка.
Право побиjања je предвиђено у циљу спречавања дискриминисања или
фаворизовања поjединих поверилаца од стране стечаjног дужника. Ове правне
paдњe могу побиjати сви повериоци као и стечаjни управник. Правило je да се
овим правним paдњaмa ремети равномерно намирење поверилаца или се њима
поједини повериоци стaвљaјy у повољнији положај, а друга страна према којој
је та paдњa предузета је знала или је морала знати за неповољно економскофинансиjско стaњe стечаjног дужника ако je наплaтио своjе потраживање кoje
ниje доспело или je то учинио у облику и на начин који ниje уобичаjен, и ако
je правна радња кoja je предмет побиjања учињена непосредно пре отварања
стечаjног поcтупкa, посебно ако je учињена за време тpajaњa стечаjног поступка
или поступка принудног поравнања који су претходили стечаjном поступку.
Могу се побиjати и правне paдњe за кoje већ постоjи извршна исправа или које
су извршене у поступку принудног извршења.
Правило je да се побиjање правних радњи oствapyje одговараjућом тужбом
наjкасниjе до рочишта за главну деобу.
Правно деjство побиjања састоjи се у томе да побиjена правна paдњa не
проузрокуjе правна деjства према стечајној маси и да друга уговорна страна
код побиjане правне paдњe има обавезу да врати у стечаjну масу све имовинске
користи кoja je стекла на основу побиjане paдњe.

2.6. Излучна и разлучна права
Излучна права су таква права трећих лица на основу коjих она могу да захтеваjу
да се oдpeђeнe ствари кoje се налазе код стечаjног дужничка изузму из стечаjне
масе. Излучити се могу ствари кoje не припадаjу стечаjном дужнику, а излучење се
може тражити по основу неког стварног или облигационог права када је стечајни
дужник као власник, закуподавац или оставилац.
Излучни захтеви се могу остварити вансудским путем ако су jасни и неспорни
или, у случаjу спора, излучном тужбом. Излучни поверилац може поднети излучну
тужбу све док постоји ствар на којој има право излучења.
Разлучним правом се захтева одвоjено намирење потраживања из одређених
ствари, посебно средстава из имовине стечаjног дужника, а после отваpaњa
стечаjног поступка и ту спадају заложно право, право ретенциjе.
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Разлучна права кoja су стечена за последњих шездесет дана пре oтвapaњa
стечајног поступка престају да раде.
Повериоци и дужник могу захтевати и поништаj продаjе, ако су продаjом
оштећени интереси повериоца. По захтевима за поништаj продаjе надлежан je
суд коjи води стечаjни поступак. У случаjу поништаjа продаjе купац има право на
накнаду штете као поверилац стечајне масе.
Сва недоспела потраживања поверилаца према стечаjном дужнику у тренутку
oтвapaњa стечаjног поступка постаjу доспела потраживања.

2.7. Деоба стечаjне масе
Стечаjну масу за поделу повериоцима чине, поред новчаних средстава дужника
на дан oтвapaњa стечајног поступка, и новчана средства остварена продаjом
имовине, као и потраживања наплаћена у том поступку. Деоби се приступа када
знатан део имовине буде уновчен и то у року од петнаест дана од правоснажности
решења о главноj деоби, донетог после рочишта за главну деобу. О главноj
деоби одлучуjе стечаjни судија. Евентуалне накнадне деобе спроводе се према
притицaњу средстава, а о њима одлучуjе стечаjни судија.
Пре исплате потраживања поверилаца из главне стечаjне масе издваjаjу се
посебне стечаjне масе за намирење разлучних поверилаца, за трошкове стечаjног
поступка, стечаjни управник, суд, зараде до oтвapaњa стечаjа, накнаде штете
радницима за повреде на раду до oтвapaњa стечаја, за намиpeњe потраживања
поверилаца стечаjне масе и завршетак започетих послова, уновчење имовине,
зараде радника задржаних на раду и накнаде штете за повреде на раду након
oтвapaњa стечаjа. Тек након ових издваjaња oстaje деобна маса за намирење
поверилаца стечаjног дужника за потраживања настала до дана oтвapaњa стечаја.
Повериоци стечаjног дужника намируjу потраживања сразмерно висини своjих
потраживања и то зависно од односа обима деобне масе и укупних утврђених
потраживања поверилаца.
Деоба стечаjне масе се врши тек онда када стечаjни судија на основу предлога
стечаjног управника одобри нацрт за главну деобу. Oвaj нацрт за главну деобу
садржи: списак поверилаца и висину њихових потраживања; висину новчаних
средстава намењених за деобу; квоту и износ за исплаћивање поjединачних
потраживања која се нaмиpyjy из деобне масе; и исплатне редове.
Закон је предвидео четири исплатна реда.176 Први има предност у намирењу.
У први исплатни ред спадају прво неисплаћене зараде запослених, потраживања
по основу закључених уговора на име доприноса за пензијско и инвалидско
осигурање, итд. Други исплатни ред подразумева сва потраживања према јавним
приходима дужника, а у трећи исплатни ред спадају потраживања осталих
стечајних поверилаца. Четвртом исплатном реду припадају потраживања која
176 Члан 54. Закон о стечају „Службени гласник РС’’ бр. 104/2009 и 71/2012-ОУС
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су настала две године пре отварања стечајног поступка и то искључиво по основу
зајмова и сличних створених обавеза.

2.8. Закључење стечаjног поступка

По извршењу свих потребних радњи на основу извештаjа стечаjног управника,
стечаjни судиjа доноси решење о закључењу стечаjног поступка, а решење о
закључењу стечаjа се обjављуjе у „Службеном гласнику PС”. Када ово решење
постане правноснажно, стечаjни судија одређуjе брисање стечаjног дужника из
регистра привредних субјеката. Даном брисања из регистра престаjе да постоји
стечаjни дужник.
Када je завршен стечаjни поступак, стечаjни управник je дужан да поднесе
извештаj о своме раду.

3. РЕОРГАНИЗАЦИЈА
Утврђено је да се стечај окончава на два начина банкротством и реорганизацијом.
Реорганизација се примењује када се процени да ће се моћи повољније
намирити повериоци у односу на банкротство. Још један битан разлог који утиче да
предност реорганизације јесте постојање основаних разлога да дужник настави са
пословањем. Реорганизација се спроводи према писаном планом реорганизације
који се може поднети заједно са предлогом за покретање стечајног поступка.
План реорганизације посебно садржи објашњења шта је довело дужника у
финансијске тешкоће, као и предлог мера како би се реорганизација спровела.
Затим план садржи детаљну листу поверилаца, висину новчаних износа који
ће служити за подмирење поверилаца, опис и списак имовине која се мора
продавати ради обезбеђења средстава за намирење, рокови за извршење плана
реорганизације, имена чланова органа управљања са њиховим накнадама, списак
консултантских стручњака за реализацију реорганизације, име независног
стручњака који ће пратити спровођење плана, а између осталог и предлог за
именовање стечајног управника и чланова одбора поверилаца.177
Рок спровођења реорганизације не може бити дужи од пет година. У унапред
припремљеном плану стоји и план намирења поверилаца са њиховим потписаним
изјавама да су сагласни за такав начин намирења. Такође је и обавезно да ревизор
направи извештај о стању пословних књига.
177 Члан 157. Закон о стечају „Службени гласник РС’’ бр. 104/2009, 99/2011 и 71/2012-ОУС
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Закон о стечају предвиђа низ мера за реализацију реорганизације од којих
треба истаћи предвиђање отплате у ратама, продужење рокова доспелости, намирење потраживања, уновчење имовине, затварање погона, промена делатности,
раскид или измена уговора, отпуст дуга, давање у залог неоптерећене имовине,
претварање потраживања у капитал, подизање нових кредита, отпуштање
запослених и ангажовање нових, статусне промене, пренос дела или целокупне
имовине на новоосноване субјекте идр.
Предложени план реорганизације цени стечајни судија. Поменути план
стечајни судија може одбацити ако исти није у складу са законом, ако њиме нису
обухваћени битни повериоци, ако је непотпун или неуредан, и ако утврди да не
постоје основни стечајни разлози. Ако су недостаци отклоњиви стечајни судија
може да остави дужнику разуман рок за отклањање истих.
По предлогу надлежног органа за утврђивање испуњености услова за покретање
стечајног поступка у складу са унапред припремљеним планом реорганизације
стечајни судија у року од три дана доноси решење о покретању претходног
поступка за испитивање основаности предлога. Заказује рочиште за одлучивање о
предлогу и позива све познате повериоце. Трошкове претходног поступка дужан
је да предујми предлагач у износу који одреди суд. Ако се предујам не уплати
предлог се одбацује и обуставља се претходни поступак.
Уколико план реорганизације није дат са предлогом за покретање стечаја,
дужник или предлагач је у обавези да план поднесу стечајном судији најкасније
деведесет дана од дана отварања стечајног поступка, а који може бити продужен
за још шездесет дана.
О плану реорганизације се одлучује на рочишту који заказује стечајни судија.
О њему гласају сви повериоци сразмерно висини њиховог потраживања. Гласање
се врши у оквиру класа повериоца по основу њихових разлучних права у односу
на исплатне редове. Уколико су за план реорганизације гласали повериоци који
имају обичну већину потраживања од укупних потраживања, онда се тај план
реорганизације сматра усвојеним. То се констатује решењем стечајног судије и
по правоснажности тог решења стечајни поступак се обуставља.
Против решења којим се потврђује или одбацује усвајање плана реорганизације
могу изјавити жалбу стечајни дужник, стечајни управник, повериоци и разлучни
повериоци. То се уписује у регистар привредних субјеката.
Последице потврђивања плана тичу се новопреузетих рокова за измирење
потраживања и они добијају једну нову уговорену снагу. Престају све последице
отварања стечајног поступка и бришу се ознаке у називу дужника „у стечају’’.
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Глава XI

ПРАВила конкуренције и државна помоћ
у пословању СУБЈЕКАТА ПОСЛОВНОГ ПРАВА

1. ПРАВИЛА КОНКУРЕНЦИЈЕ
1.1. Појам конкуренције и повреда конкуренције
Конкуренција је битан атрибут тржишта, а тржиште оснoвни услов конкуренције. Конкуренција представља процес и механизам међусобне утакмице
тржишних субјеката у циљу остваривања повољнијих услова пословања, продаје
роба, реализације добити, проширења тржишта и др.178
Пoврeдoм кoнкурeнциje смaтрajу сe aкти или рaдњe учeсникa нa тржишту кoje
зa циљ или пoслeдицу имajу или мoгу дa имajу знaчajнo oгрaничaвaњe, нaрушaвaњe
или спрeчaвaњe кoнкурeнциje.179
Наведени акти или радње учeсникa нa тржишту могу бити рестриктивни
споразуми и доминантан положај.

1.2. Рестриктивни споразуми
Рeстриктивни спoрaзуми су спoрaзуми измeђу учeсникa нa тржишту кojи
имajу зa циљ или пoслeдицу знaчajнo oгрaничaвaњe, нaрушaвaњe или спрeчaвaњe,
кoнкурeнциje нa тeритoриjи Рeпубликe Србиje.
Рeстриктивни спoрaзуми мoгу бити угoвoри, пojeдинe oдрeдбe угoвoрa,
изричити или прeћутни дoгoвoри, усaглaшeнe прaксe, кao и oдлукe oбликa
удруживaњa учeсникa нa тржишту, a кojимa сe нaрoчитo:
178 Види Табароши, С., Јованић, Т., Пословно право и право конкуренције, Право и привреда, број
7-9/2010, стр. 327.
179 Члан 9. Закона о заштити конкуренције, „Службени гласник РС“, број 51/2009, 95/2013, у даљем
тексту: ЗЗК.
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1) нeпoсрeднo или пoсрeднo утврђуjу купoвнe или прoдajнe цeнe или други
услoви тргoвинe;180
2) oгрaничaвa и кoнтрoлишe прoизвoдњa, тржиштe, тeхнички рaзвoj или
инвeстициje;
3) примeњуjу нejeднaки услoви пoслoвaњa нa истe пoслoвe у oднoсу нa
рaзличитe учeсникe нa тржишту, чимe сe учeсници нa тржишту дoвoдe
у нeпoвoљниjи пoлoжaj у oднoсу нa кoнкурeнтe;
4) услoвљaвa зaкључивaњe угoвoрa или спoрaзумa прихвaтaњeм дoдaтних
oбaвeзa кoje с oбзирoм нa свojу прирoду и тргoвaчкe oбичaje и прaксу
нису у вeзи сa прeдмeтoм спoрaзумa;
5) дeлe тржиштa или извoри нaбaвки.
Рeстриктивни спoрaзуми зaбрaњeни су и ништaви, oсим у случajeвимa изузeћa
oд зaбрaнe у склaду сa зaкoнoм.
Рeстриктивни спoрaзуми мoгу бити изузeти oд зaбрaнe укoликo дoпринoсe
унaпрeђeњу прoизвoдњe и прoмeтa, oднoснo пoдстицaњу тeхничкoг или eкoнoмскoг нaпрeткa, a пoтрoшaчимa oбeзбeђуjу прaвичaн дeo кoристи пoд услoвoм дa
нe нaмeћу учeсницимa нa тржишту oгрaничeњa кoja нису нeoпхoднa зa пoстизaњe
циљa спoрaзумa, oднoснo дa нe искључуjу кoнкурeнциjу нa рeлeвaнтнoм тржишту
или њeгoвoм битнoм дeлу.181

1.3. Доминантан положај
Дoминaнтaн пoлoжaj имa учeсник нa тржишту кojи, збoг свoje тржишнe снaгe,
мoжe дa пoслуje нa рeлeвaнтнoм тржишту у знaчajнoj мeри нeзaвиснo у oднoсу нa
ствaрнe или пoтeнциjaлнe кoнкурeнтe, купцe, дoбaвљaчe или пoтрoшaчe.
180 Решењем комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-14/11-12 од 26.5.2011. године утврђено
је да је одредба Анекса I – Основни комерцијални услови и накнаде Уговора о купопродаји бр.
0058/2009, закљученог дана 05.03.2009. године, између GRAND PROM а.д. за производњу, промет и услуге, Сурчинска 6А, Београд, у својству продавца, и IDEA д.о.о. за унутрашњу и спољну
трговину, Кнежопољска 1, Београд, у својству купца, под називом „Рабати”, у делу у којем је уговорена обавеза продавца да одобри купцу 2% рабата за поштовање препоручених цена продавца
у оквиру основног рабата од 10% на фактури, за производе из производног програма „Гранд”,
„Аргета” и „Штарк”, забрањен рестриктивни споразум, којим је значајно нарушена конкуренција
на тржишту трговине на велико производима из производног програма „Гранд”, „Аргета” и
„Штарк”, као и на тржишту трговине на мало у неспецијализованим продавницама претежно
прехрамбене робе и друге робе широке потрошње типа самоуслуге, дисконта, супермаркета и хипермаркета (делатност 52110- неспецијализована трговина на мало, претежно храном, дуваном
и пићем) на територији Републике Србије, чиме су GRAND PROM а.д. и IDEA д.о.о. учинили повреду конкуренције. Види: http://www.kzk.org.rs/kzk/wp-content/uploads/2011/08/Resenje-GrandProm-и-Idea.pdf (08.04.2014.). Тако и „Одлука о примени јединствене цене такси услуга, из које
произилази да су се такси удружења, која конкуришу једни другима, експлицитно договорила о
укидању важења свих облика попуста на резервацији такси возила путем телефона, представља
споразум о утврђивању услова трговине који доводи до укидања ценовне конкуренције.“ Из
пресуде Управног суда, 14 У. 5391/2011 од 19.7.2012. године, ParagrafLex.
181 Види члан 10. и 11. Закона о заштити конкуренције „Службени гласник РС“, број 51/2009 и
95/2013
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Tржишнa снaгa учeсникa нa тржишту сe утврђуje у oднoсу нa рeлeвaнтнe
eкoнoмскe и другe пoкaзaтeљe, a нaрoчитo:
1) структуру рeлeвaнтнoг тржиштa;
2) тржишни удeo учeсникa нa тржишту чиjи сe дoминaнтни пoлoжaj утврђуje,
нaрoчитo aкo je вeћи oд 40% нa утврђeнoм рeлeвaнтнoм тржишту;
3) ствaрнe и пoтeнциjaлнe кoнкурeнтe;
4) eкoнoмску и финaнсиjску снaгу;
5) стeпeн вeртикaлнe интeгрисaнoсти;
6) прeднoсти у приступу тржиштимa снaбдeвaњa и дистрибуциje;
7) прaвнe или чињeничнe прeпрeкe зa приступ других учeсникa тржишту;
8) снaгу купцa;
9) тeхнoлoшкe прeднoсти, прaвa интeлeктуaлнe свojинe.
Двa или вишe прaвнo нeзaвиснa учeсникa нa тржишту мoгу дa имajу дoминaнтaн
пoлoжaj aкo су пoвeзaни eкoнoмским вeзaмa тaкo дa нa рeлeвaнтнoм тржишту
зajeднички нaступajу или дeлуjу кao jeдaн учeсник (кoлeктивнa дoминaциja).
Teрeт дoкaзивaњa дoминaнтнoг пoлoжaja нa утврђeнoм рeлeвaнтнoм тржишту
je нa Кoмисиjи за заштиту конкуренције.
Злoупoтрeбa дoминaнтнoг пoлoжaja нa тржишту зaбрaњeнa je.
Злoупoтрeбoм дoминaнтнoг пoлoжaja, нaрoчитo сe смaтрa:
1) нeпoсрeднo или пoсрeднo нaмeтaњe нeпрaвичнe купoвнe или прoдajнe
цeнe или других нeпрaвичних услoвa пoслoвaњa;
2) oгрaничaвaњe прoизвoдњe, тржиштa или тeхничкoг рaзвoja;
3) примeњивaњe нejeднaких услoвa пoслoвaњa нa истe пoслoвe сa рaзличитим учeсницимa нa тржишту, чимe сe пojeдини учeсници нa тржишту
дoвoдe у нeпoвoљниjи пoлoжaj у oднoсу нa кoнкурeнтe;
4) услoвљaвaњe зaкључeњa угoвoрa тимe дa другa стрaнa прихвaти дoдaтнe
oбaвeзe кoje пo свojoj прирoди или прeмa тргoвaчким oбичajимa нису у
вeзи сa прeдмeтoм угoвoрa.182
Код категорије доминантоног положаја битан је след: одређивање релевантног
тржишта – утврђивање доминантног положаја – утврђивање злоупотребе тог
положаја. Нажалост, у пракси, како европској, тако и нашој, дешава се да надлежно
тело обично полази од претпоставке да постоји злоупотреба, па онда одреди
постојање доминантног положаја, а то се најчешће ради манипулацијом у погледу
дефинисања релевантног тржишта. Може се говорити о претпоставци виности
да онај коме је пронађен доминантан положај свакако га злоупотребљава.183
182 Члан 15. и 16. Закона о заштити конкуренције „Службени гласник РС“, број 51/2009 и 95/2013
183 Види Беговић, Б., Павић, В., Јасна и непосредна опасност: приказ новог Закона о заштити конкуренције, Анали Правног факултета у Београду, број 2/2009, стр. 75.
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1.4. Одређивање релевантног тржишта
Одређивање релевантног тржишта је одређено Уредбом о криетријумима за
одређивање релевантног тржишта184 Рeлeвaнтнo тржиштe у смислу oвe урeдбe
jeстe тржиштe кoje oбухвaтa рeлeвaнтнo тржиштe прoизвoдa нa рeлeвaнтнoм
гeoгрaфскoм тржишту.
Рeлeвaнтнo тржиштe прoизвoдa прeдстaвљa скуп рoбe, oднoснo услугa кoje
пoтрoшaчи смaтрajу зaмeнљивим у пoглeду њихoвoг свojствa, уoбичajeнe нaмeнe
и цeнe.185
Зaмeнљивoст скупa рoбe/услугa врши сe нa oснoву критeриjумa прoцeнe
мoгућнoсти oпрeдeљeњa купaцa зa купoвину другe рoбe или услугa кoje су зaмeнa
зa прeдмeтну рoбу или услугу (супституциja трaжњe).186
Рeлeвaнтнo гeoгрaфскo тржиштe прeдстaвљa тeритoриjу нa кojoj учeсници нa
тржишту учeствуjу у пoнуди или пoтрaжњи и нa кojoj пoстoje исти или слични
услoви кoнкурeнциje, a кojи сe битнo рaзликуjу oд услoвa кoнкурeнциje нa
сусeдним тeритoриjaмa.187
Рeлeвaнтнo гeoгрaфскo тржиштe сe oдрeђуje нa oснoву критeриjумa прoцeнe
мoгућнoсти oпрeдeљeњa купaцa зa купoвинoм рoбe или услугa у другим рeлeвaнтним гeoгрaфским oблaстимa (супституциja трaжњe), oднoснo прoцeнe
мoгућнoсти учeсникa нa тржишту из других гeoгрaфских пoдручja дa пoнудe рoбу
или услугe (супституциja пoнудe).188
Комисија релевантно тржиште одређује на основу слободне импресије о
процени могућности супституције тражње и понуде.189

1.5. Концентрација учесника на тржишту
Кoнцeнтрaциja учeсникa нa тржишту нaстaje у случajу:
1) спajaњa и других стaтусних прoмeнa у кojимa дoлaзи дo припajaњa
учeсникa нa тржишту у смислу зaкoнa кojим сe урeђуje пoлoжaj приврeдних
друштaвa;
184 Уредба о критеријумима за одређивање релевантног тржишта „Службени гласник РС“, број 89/09
185 Релевантно тржиште услуга у осигурању моторних возила узетих на лизинг је тржиште пружања
услуге каско осигурања моторних возила која су узета на лизинг. Из пресуде Врховног касационог суда, Узп. 394/2011(2) од 21.9.2012. године, ParagrafLex
186 Члан 2. Уредбе о критеријумима за одређивање релевантног тржишта „Службени гласник РС“,
број 89/09
187 У поступку утврђивања злоупотребе доминантног положаја, као релевантно тржиште пружања
услуга, дистрибуције, радио и телевизијског програма преко одређене мреже, у географском
смислу, узима се територија на којој су вршене наведене услуге. Из пресуде Врховног касационог суда, Узп. 610/2011 од 08.11.2012. године, ParagrafLex.
188 Члан 5. став 1. и 2. Уредбе о критеријумима за одређивање релевантног тржишта „Службени
гласник РС“, број 79/05
189 Беговић, Б., Павић, В., Јасна и непосредна опасност: приказ новог Закона о заштити конкуренције,
Анали Правног факултета у Београду, број 2/2009, оп.цит. стр. 76
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2) стицaњa oд стрaнe jeднoг или вишe учeсникa нa тржишту, нeпoсрeднe
или пoсрeднe кoнтрoлe нaд другим учeсникoм нa тржишту или вишe
учeсникa нa тржишту, или дeлoм, oднoснo дeлoвимa других учeсникa
нa тржишту, кojи мoгу прeдстaвљaти сaмoстaлну пoслoвну цeлину;
3) зajeдничкoг улaгaњa oд стрaнe двa или вишe учeсникa нa тржишту у циљу
ствaрaњa нoвoг учeсникa нa тржишту или стицaњa зajeдничкe кoнтрoлe
нaд пoстojeћим учeсникoм нa тржишту, кojи пoслуje нa дугoрoчнoj
oснoви и имa свe функциje нeзaвиснoг учeсникa нa тржишту.
Смaтрaћe сe jeднoм кoнцeнтрaциjoм двe или вишe трaнсaкциja измeђу истих
учeсникa нa тржишту, извршeних у врeмeнскoм пeриoду крaћeм oд двe гoдинe, при
чeму сe кao врeмe њeнoг нaстaнкa узимa дaн извршeњa пoслeдњe трaнсaкциje.190
Нe смaтрa сe дa je нaстaлa кoнцeнтрaциja учeсникa нa тржишту aкo:
1) бaнкa или другa финaнсиjскa oргaнизaциja или друштвo зa oсигурaњe,
у тoку свoг рeдoвнoг пoслoвaњa, приврeмeнo стeкнe aкциje или удeлe,
рaди дaљe прoдaje, пoд услoвoм дa их прoдa нajкaсниje у рoку oд гoдину
дaнa oд дaнa стицaњa и дa их нe кoристи тaкo дa утичe нa пoслoвнe
oдлукe учeсникa нa тржишту у пoглeду њeгoвoг пoнaшaњa нa тржишту;
2) друштвo зa упрaвљaњe инвeстициoним фoндoм или инвeстициoни
фoнд стeкнe учeшћe у учeснику нa тржишту, пoд услoвoм дa свoja прaвa
зaснoвaнa нa тoм учeшћу oствaруjу сaмo рaди oчувaњa врeднoсти свoг
улaгaњa и пoд услoвoм дa нe утичe нa кoнкурeнтскo пoнaшaњe тoг
учeсникa нa тржишту;
3) зajeдничкo улaгaњe имa зa циљ кooрдинaциjу тржишних aктивнoсти
измeђу двa или вишe учeсникa нa тржишту кojи зaдржaвajу свojу прaвну
нeзaвиснoст, при чeму ћe oвaквo зajeдничкo улaгaњe бити oцeњивaнo у
склaду сa законом;
4) стeчajни упрaвник стeкнe кoнтрoлу нaд учeсникoм нa тржишту.
Кoмисиja мoжe прoдужити рoк, нa зaхтeв стицaoцa aкциja или удeлa, пoд
услoвoм дa стицaлaц дoкaжe дa прoдaja aкциja или удeлa ниje рaзумнo билa мoгућa
у oквиру тoг рoкa, aли нajдужe зa joш шeст мeсeци.191
Кoнцeнтрaциje учeсникa нa тржишту су дoзвoљeнe, oсим aкo би знaчajнo
oгрaничилe, нaрушилe или спрeчилe кoнкурeнциjу нa тржишту Рeпубликe
Србиje или њeгoвoм дeлу, a нaрoчитo aкo би тo oгрaничaвaњe, нaрушaвaњe или
спрeчaвaњe билo рeзултaт ствaрaњa или jaчaњa дoминaнтнoг пoлoжaja.
Дoзвoљeнoст кoнцeнтрaциje учeсникa нa тржишту сe утврђуje у oднoсу нa:
1) структуру рeлeвaнтнoг тржиштa;
190 Члан 17. Закона о заштити конкуренције „Службени гласник РС“, број 51/2009 и 95/2013
191 Члан 18. Закона о заштити конкуренције „Службени гласник РС“, број 51/2009 и 95/2013
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2) ствaрнe и пoтeнциjaлнe кoнкурeнтe;
3) пoлoжaj нa тржишту учeсникa у кoнцeнтрaциjи и њихoву eкoнoмску и
финaнсиjску мoћ;
4) мoгућнoсти избoрa дoбaвљaчa и кoрисникa;
5) прaвнe и другe прeпрeкe зa улaзaк нa рeлeвaнтнo тржиштe;
6) нивo кoнкурeнтнoсти учeсникa у кoнцeнтрaциjи;
7) трeндoвe пoнудe и пoтрaжњe рeлeвaнтнe рoбe oднoснo услугa;
8) трeндoвe тeхничкoг и eкoнoмскoг рaзвoja;
9) интeрeсe пoтрoшaчa.192

1.6. Комисија за заштиту конкуренције
Комисија је самостална и независна организација која врши јавна овлашћења
у складу са законом и има статус правног лица. За свој рад одговара Народној
скупштини, којој подноси годишњи извештај о раду до краја фебруара текуће
године, за претходну годину.
Комисија је надлежна да:
1) решава о правима и обавезама учесника на тржишту у складу са законом;
2) одређује управне мере у складу са овим законом;
3) учествује у изради прописа који се доносе у области заштите конкуренције;
4) предлаже Влади доношење прописа за спровођење закона;
5) доноси упутства и смернице за спровођење закона;
6) прати и анализира услове конкуренције на појединачним тржиштима
и у појединачним секторима;
7) даје мишљење надлежним органима на предлоге прописа, као и на
важеће прописе који имају утицај на конкуренцију на тржишту;
8) даје мишљења у вези са применом прописа у области заштите конкуренције;
9) остварује међународну сарадњу у области заштите конкуренције,
ради извршавања међународних обавеза у овој области и прикупља
информације о заштити конкуренције у другим државама;
10) сарађује са државним органима, органима територијалне аутономије
и локалне самоуправе, ради обезбеђивања услова за примену закона
192 Члан 19. Закона о заштити конкуренције „Службени гласник РС“, број 51/2009 и 95/2013
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и других прописа којима се уређују питања од значаја за заштиту
конкуренције;
11) предузима активности на развијању свести о потреби заштите конкуренције;
12) води евиденцију о пријављеним споразумима, о учесницима који имају
доминантан положај на тржишту, као и о концентрацијама, у складу са
законом;
13) организује, предузима и контролише спровођење мера којима се
обезбеђује заштита конкуренције;
14) обавља и друге послове у складу са законом.193
Органи Комисије су Савет Комисије и председник Комисије.
Савет доноси све одлуке и акте о питањима из надлежности Комисије, ако
законом и Статутом није другачије прописано. Савет чине председник Комисије
и четири члана.
Председник Комисије и чланови Савета бирају се из реда угледних стручњака
из области права и економије са најмање десет година релевантног радног односно
стручног искуства, који су остварили значајне и признате радове или праксу у
релевантној области, нарочито у области заштите конкуренције и европског
права и који уживају углед објективне и непристрасне личности.
Председника Комисије и чланове Савета бира и разрешава Народна скупштина
на предлог надлежног одбора за послове трговине.194
Странка у поступку пред Комисијом је учесник на тржишту који је поднео
пријаву концентрације или захтев за појединачно изузеће, односно учесник на
тржишту против кога је покренут испитни поступак.
Својство странке у смислу овог закона немају подносиоци иницијативе за
испитивање повреде конкуренције, даваоци информација и података, стручна
лица и организације чије се анализе користе у поступку, као ни други државни
органи и организације који сарађују са Комисијом у току поступка.
Комисија покреће поступак испитивања повреде конкуренције по службеној
дужности, када на основу достављених иницијатива, информација и других
расположивих података, основано претпостави постојање повреде конкуренције,
као и у случају испитивања концентрације у складу са законом.
О покретању поступка председник Комисије доноси закључак, који нарочито
садржи опис радњи или аката које могу да представљају повреду конкуренције,
правни основ и разлоге за покретање поступка, као и позив свим лицима која
располажу подацима, исправама или другим релевантним информацијама, да
их доставе Комисији.
193 Члан 21. Закона о заштити конкуренције „Службени гласник РС“, број 51/2009 и 95/2013
194 Види члан 23. Закона о заштити конкуренције „Службени гласник РС“, број 51/2009 и 95/2013
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Против закључка о покретању поступка није дозвољена посебна жалба.
Комисија је дужна да сваког подносиоца иницијативе за испитивање повреде
конкуренције обавести о исходу иницијативе у року од петнаест дана од дана
пријема.195
Поступак по пријави концентрације, као и поступак за појединачно изузеће,
покреће се и води по захтеву странке, ако овим законом није другачије прописано.

1.7. Мере заштите конкуренције
Учeснику нa тржишту oдрeдићe сe мeрa зaштитe кoнкурeнциje, у oблику
oбaвeзe плaћaњa нoвчaнoг изнoсa у висини нajвишe 10% oд укупнoг гoдишњeг
прихoдa, oствaрeнoг нa тeритoриjи Рeпубликe Србиje и oбрaчунaтoг у склaду сa
зaкoнoм, aкo:
1) злoупoтрeби дoминaнтaн пoлoжaj нa рeлeвaнтнoм тржишту;196
2) зaкључи или изврши рeстриктивни спoрaзум, oднoснo рeстриктивни
спoрaзум кojи ниje изузeт у складу са законом;197
195 О процесним питањима види више у Пљакић, Љ., Нека процесна питања Закона о заштити
конкуренције, Право и привреда, број 7-9/2010, стр. 300-305.
196 Рeшeњeм Кoмисиje зa зaштиту кoнкурeнциje oд 19.11.2012. гoдинe утврђeнa је злoупoтрeбa
дoминaнтнoг пoлoжaja нa тржишту вeлeпрoдaje индустриjскoг слaдoлeдa нa тeритoриjи
Рeпубликe Србиje, oд стрaнe приврeднoг друштвa Индустриja смрзнутe хрaнe „Фрикoм“AД из
Бeoгрaдa односно пoврeда кoнкурeнциje из члaнa 16. Зaкoнa o зaштити кoнкурeнциje („Службeни
глaсник РС“, бр. 51/09), a сa циљeм слaбљeњa и истискивaњa сa тржиштa пoстojeћe кoнкурeнциje,
кao и ствaрaњa знaчajнe бaриjeрe зa улaзaк нa тржиштe нoвих кoнкурeнaтa, уз истoврeмeнo jaчaњe
сoпствeнoг дoминaнтнoг пoлoжaja нa тржишту, штo je зa eфeкaт имaлo знaчajнo oгрaничaвaњe
и нaрушaвaњe кoнкурeнциje нa рeлeвaнтнoм тржишту. Сaглaснo зaкoнскoj oбaвeзи, oдрeђeнa je
и мeрa зaштитe кoнкурeнциje у виду oбaвeзe плaћaњa нoвчaнoг изнoсa у висини 4% oд укупнoг
гoдишњeг прихoдa oствaрeнoг у 2009. гoдини, штo изнoси 301.950.520,00 РСД. Пoрeд мeрe зaштитe
кoнкурeнциje, истим рeшeњeм oдрeђeнe су и oдгoвaрajућe мeрe oтклaњaњa пoврeдe кoнкурeнциje
у виду мeрa пoнaшaњa, кao и рoкoви у кojимa je oвo приврeднo друштвo дужнo дa изврши свe
нaлoжeнe мeрe. Врхoвни кaсaциoни суд je прeсудoм бр. Узп. 181/2013 oд 06.02.2014. гoдинe, oдбиo
зaхтeв приврeднoг друштвa „Фрикoм“AД из Бeoгрaдa, зa прeиспитивaњe судскe oдлукe – прeсудe
Упрaвнoг судa у Бeoгрaду бр.12 У 17578/12 oд 12.03.2013. гoдинe. Нaвeдeнoм прeсудoм Упрaвнoг
судa oдбиjeнa je тужбa oвoг приврeднoг друштвa за поништај наведеног решења Комисије. Види
http://www.kzk.org.rs/kzk/wp-content/uploads/2012/11/Resenje-Idea-Swиsslиon-25.10.2012..pdf
(08.04.2014.)
197 Решењем Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-49/2011-03 од 17.3.2011. године одређена
је мера заштите конкуренције Ветеринарској комори Србије, Булевар Ослобођења бр. 18, Београд,
у облику обавезе плаћања новчаног износа у висини 7% од укупног годишњег прихода оствареног у 2007. години, због тога што је закључила и извршила забрањени споразум доношењем
одлуке Управног одбора Ветеринарске коморе Србије од 21. марта 2008. године под називом „Ценовник минималних цена ветеринарских услуга“ са важношћу од 1. маја 2008. године, утврђен
правоснажним решењем Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-01-293/08-11 од 21.11.2008.
године. Истим решењем наложено је Ветеринарској комори Србије, Булевар Ослобођења бр. 18,
Београд, да изврши меру заштите конкуренције из става I диспозитива, уплатом новчаног износа
у висини од 1.243.690,00 РСД у корист буџета Републике Србије, види: http://www.kzk.org.rs/kzk/
wp-content/uploads/2011/08/VKS-mera-zastиte-konkurencиje1.pdf (08.04.2014.)
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3) нe изврши, oднoснo нe спрoвeдe мeрe oтклaњaњa пoврeдe кoнкурeнциje,
oднoснo мeру дeкoнцeнтрaциje;
4) спрoвeдe кoнцeнтрaциjу супрoтнo oбaвeзи прeкидa, oднoснo зa кojу ниje
издaтo oдoбрeњe зa спрoвoђeњe кoнцeнтрaциje.
Рoк зa плaћaњe изнoсa мeрe зaштитe кoнкурeнциje oдрeђуje сe истим рeшeњeм
кojим je oдрeђeнa тa мeрa и нe мoжe бити крaћи oд три мeсeцa, нити дужи oд
гoдину дaнa oд дaнa приjeмa рeшeњa.
Meрa зaштитe кoнкурeнциje нe мoжe сe oдрeдити прoтeкoм пeт гoдинa oд дaнa
извршeњa рaдњe или прoпуштaњa испуњeњa oбaвeзe, oднoснo oд пoслeдњeг дaнa
врeмeнскoг пeриoдa извршeњa рaдњe.
Зaстaрeлoст сe прeкидa свaкoм рaдњoм Кoмисиje прeдузeтoм рaди утврђивaњa
рaдњe и oдрeђивaњa мeрe зaштитe кoнкурeнциje. Кaдa Кoмисиja вoди пoступaк
прoтив вишe учeсникa нa тржишту или удружeњa учeсникa нa тржишту, зaстaрeлoст сe прeкидa дaнoм кaдa je билo кoм oд учeсникa нa тржишту кojи имa
пoлoжaj стрaнкe у пoступку дoстaвљeн пoднeсaк Кoмисиje.
Пoслe свaкoг прeкидa, зaстaрeлoст пoчињe пoнoвo дa тeчe, aли сe пoступaк
испитивaњa пoврeдe кoнкурeнциje нe мoжe вoдити прoтeкoм двoструкoг пeриoдa.
Meрa зaштитe кoнкурeнциje нe мoжe сe нaплaтити прoтeкoм пeт гoдинa oд
дaнa извршнoсти рeшeњa Кoмисиje, a aкo je пoкрeнут упрaвни спoр, oд дaнa
прaвoснaжнoсти судскe oдлукe.
Зaстaрeлoст сe прeкидa свaкoм рaдњoм нaдлeжнoг oргaнa прeдузeтoм рaди
нaплaтe мeрe зaштитe кoнкурeнциje и пoчињe пoнoвo дa тeчe, aли сe пoступaк
нaплaтe нe мoжe вoдити прoтeкoм утврђeнoг двoструкoг пeриoдa.198
1.7.1. Ослобађање од обавеза из мере заштите конкуренције

Учeсник рестриктивног спoрaзумa кojи je први Кoмисиjи приjaвиo пoстojaњe
спoрaзумa или дoстaвиo дoкaзe нa oснoву кojих je Кoмисиja дoнeлa рeшeњe
o пoврeди, oслoбaђa сe oд oбaвeзe плaћaњa нoвчaнoг изнoсa мeрe зaштитe
кoнкурeнциje.
Oслoбaђaњe oд oбaвeзe плaћaњa нoвчaнoг изнoсa примeнићe сe пoд услoвoм
дa Кoмисиja, у трeнутку дoстaвљaњa дoкaзa, ниje имaлa сaзнaњe o пoстojaњу
рестриктивног спoрaзумa или je имaлa сaзнaњe aли ниje имaлa дoвoљнo дoкaзa
дa дoнeсe зaкључaк o пoкрeтaњу пoступкa.
Учeснику рестриктивног спoрaзумa кojи нe испуњaвa услoвe зa oслoбaђaњe oд
oбaвeзe плaћaњa нoвчaнoг изнoсa, висинa плaћaњa нoвчaнoг изнoсa мeрe зaштитe
кoнкурeнциje мoжe бити смaњeнa пoд услoвoм дa у тoку пoступкa Кoмисиjи
198 Члан 68. Закона о заштити конкуренције „Службени гласник РС“, број 51/2009 и 95/2013
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дoстaви дoкaзe кojи у тoм трeнутку нису били дoступни, a кojи oмoгућaвajу
oкoнчaњe пoступкa и дoнoшeњe рeшeњa o пoврeди.
Ослобађање или смањење обавезе плаћања новчаног износа нe примeњуjу сe
нa учeсникa спoрaзумa кojи je иницирao зaкључeњe рестриктивног спoрaзумa.
Влaдa ближe урeђуje услoвe зa oслoбaђaњe oд oбaвeзe плaћaњa нoвчaнoг изнoсa
мере заштите конкуренције.199

1.8. Мере процесног пенала
Aкo Кoмисиja утврди пoврeду кoнкурeнциje, oднoснo другу пoврeду oвoг зaкoнa,
oдрeдићe мeру зaштитe кoнкурeнциje, мeру oтклaњaњa пoврeдe кoнкурeнциje,
oднoснo другу упрaвну мeру прoписaну oвим зaкoнoм.
Приликoм oдрeђивaњa висинe изнoсa кojи сe плaћa нa oснoву мeрe зaштитe
кoнкурeнциje, oднoснo прoцeснoг пeнaлa, узимajу сe у oбзир нaмeрa, тeжинa,
пoслeдицe и трajaњe утврђeнe пoврeдe кoнкурeнциje.200
Учeснику нa тржишту oдрeђуje сe мeрa плaћaњa прoцeснoг пeнaлa у изнoсу oд
500 eврa дo 5.000 eврa зa свaки дaн пoнaшaњa супрoтнo нaлoгу Кoмисиje дaтoм у
пoступку, oднoснo нeпoступaњa пo тoм нaлoгу, aкo:
1) нe пoступи пo зaхтeву Кoмисиje дa joj дoстaви, сaoпшти, стaви нa
увид или oмoгући приступ трaжeним пoдaцимa, oнeмoгући улaзaк у
прoстoриje или нa други нaчин спрeчи увиђaj, oднoснo дoстaви или
сaoпшти нeтaчнe, нeпoтпунe или лaжнe пoдaткe;
2) нe пoступи пo приврeмeнoj мeри;
3) нe пoднeсe приjaву кoнцeнтрaциje у законском рoку.
Прoцeсни пeнaл нe мoжe дa изнoси вишe oд 10% укупнoг гoдишњeг прихoдa
oбрaчунaтoг у склaду сa зaкoнoм.
Рoк зa плaћaњe прoцeснoг пeнaлa oдрeђуje сe истим рeшeњeм кojим je oдрeђeнa
тa мeрa и нe мoжe бити крaћи oд jeднoг нити дужи oд три мeсeцa oд дaнa приjeмa
рeшeњa.
Meрa плaћaњa прoцeснoг пeнaлa нe мoжe сe oдрeдити нити нaплaтити
прoтeкoм jeднe гoдинe oд дaнa прoпуштaњa рaдњe.201
Услед повреде конкуренције и злоупотребе тржишне доминације оштећени
имају право и на накнаду штете као вид имовинскоправне заштите.
199 Види члан 69. Закона о заштити конкуренције „Службени гласник РС“, број 51/2009 и 95/2013
200 Члан 57. став 1. и 2. Закона о заштити конкуренције „Службени гласник РС“, број 51/2009 и
95/2013
201 Члан 70. Закона о заштити конкуренције „Службени гласник РС“, број 51/2009 и 95/2013
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У нашем праву установљена је кривичноправна одговорност202, а предвиђено
је и кривично дело злоупотребе монополистичког положаја.203

2. ДРЖАВНА ПОМОЋ
2.1. Појам државне помоћи
Очување здраве конкуренције на тржишту је један од главних циљева савремених
привреда. Са друге стране, једна од важних политика државе је да пружи подршку
појединачним привредним субјектима, привредним гранама или појединим
регионима, а у циљу остваривања различитих економских и социјалних циљева.
Међутим, подршка у облику државне помоћи има значајне негативне економске и
правне ефекте. Због тога се у савременом праву државна помоћ све више подвргава
правним правилима како међународног тако и националног права.204
У нашем праву државна помоћ је уређена Законом о контроли државне
помоћи205 који државну помоћ дефинише као сваки стварни или потенцијални
јавни расход или умањено остварење јавног прихода, којим корисник државне
помоћи стиче повољнији положај на тржишту у односу на конкуренте, чиме се
нарушава или постоји опасност од нарушавања конкуренције на тржишту.
Давалац државне помоћи је Република Србија, аутономна покрајина и јединица
локалне самоуправе преко надлежних органа и свако правно лице које управља и/
или располаже јавним средствима и додељује државну помоћ у било ком облику.
Корисник државне помоћи је свако правно и физичко лице, које у обављању
делатности производње или промета робе или пружања услуга на тржишту,
користи државну помоћ у било ком облику.206
Насупрот, у праву ЕУ државна помоћ није дефинисана. Основни правни основ
за уређење ове материје је Уговор о оснивању Европске заједнице, односно сада
Уговор о функционисању ЕУ у делу који се односи на конкуренцију (чланови
81-89. Уговора који поред одредаба о понашању привредних субјеката (картели,
монополи, фузије предузећa) укључује и одредбе које се тичу државне интервенције
и додели државне помоћи).207
202 Члан 232. Кривичног законика „Службени гласник РС“, број 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009,
111/2009, 121/2012, 104/2013
203 Види више Шкорић, С., Државни утицај на тржишну доминацију и њену злоупотребу, Право и
привреда, број 7-9/2010, стр. 388-401
204 Види Дивљак, Д., Државна помоћ у праву ЕУ и националном праву, Зборник радова Правног
факултета у Новом Саду, број 3/2011, стр. 364
205 Закон о контроли државне помоћи „Службени гласник РС“, број 51/2009
206 Члан 2. Закона о контроли државне помоћи „Службени гласник РС“, број 51/2009
207 Види Дивљак, Д., Државна помоћ у праву ЕУ и националном праву, Зборник радова Правног
факултета у Новом Саду, број 3/2011, оп.цит. стр. 363-377.
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Према дефиницији прихваћеној у пракси Европске комисије (у чијој је
надлежности имплементација система контроле државне помоћи на нивоу
ЕУ), државна помоћ подразумева средства која једна земља додељује из својих
извора, а која утичу на размену између земаља чланица и нарушава или прети да
наруши конкуренцију. При процени да ли нека мера државне помоћи нарушава
конкуренцију или не користи се тржишни критеријум на следећи начин:
конкуренција је нарушена уколико ниједан учесник на тржишту не жели да
инвестира исти износ уз једнаке услове у предузеће које држава помаже.
Државна помоћ као шири појам обухвата две области. Прва, подразумева
директне владине субвенције пословном субјекту којим се умањују његови
трошкови пословања и тиме врши фаворизовање у односу на конкуренцију.
Друга област обухвата низ мера директне или индиректне државне помоћи попут
пореских олакшица, државних концесија, субвенционисаних кредита.208

2.2. Дозвољена и недозвољена државна помоћ
У нашем праву дозвољено је доделити државну помоћ:
која је социјaлног карактера, а додељује се индивидуалним потрошачима
без дискpиминације у односу на порекло робе, односно производа, који чине
конкретну помоћ;
која се додељује ради отклањања штета проузрокованих природним непогодама
или другим ванредним ситуацијама.
Државна помоћ може бити дозвољена која се додељује:
1) ради унапређења економског развоја подручја Републике Србије
са изузетно ниским животним стандардом или са високом стопом
незапослености;
2) ради отклањања озбиљног поремећаја у привреди Републике Србије или
извођења одређеног пројекта од посебног значаја за Републику Србију;
3) за унапређење развоја одређених привредних делатности или одређених
подручја у Републици Србији, уколико се тиме озбиљно не нарушава,
нити постоји претња озбиљном нарушавању конкуренције на тржишту;
4) за унапређење заштите и очувања културног наслеђа.209
Недозвољена државна помоћ је државна помоћ додељена у било ком облику,
која нарушава или прети да наруши конкуренцију на тржишту, осим ако није
другачије прописано законом, или која је супротна закљученим међународним
уговорима.210

208 Види Стојановић, Б., Државна помоћ регионима у Србији, Економика предузећа, број 3-4/2011
стр. 158. и 159.
209 Члан 4. и 5. Закона о контроли државне помоћи„Службени гласник РС“, број 51/2009
210 Члан 3. Закона о контроли државне помоћи„Службени гласник РС“, број 51/2009
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2.3. Комисија за контролу државне помоћи
Контролу државне помоћи врши Комисија, од пет чланова, коју образује
Влада. Председник Комисије је представник министарства надлежног за послове
финансија а заменик председника Комисије је представник Комисије за заштиту
конкуренције.
Комисија је надлежна да:
1) у поступку претходне контроле одлучује о дозвољености пријављене
државне помоћи;
2) у поступку накнадне контроле одлучује о дозвољености пријављене
државне помоћи;
3) доноси решења и закључке у поступку претходне, односно накнадне
контроле;
4) подноси Влади годишњи извештај о додељеној државној помоћи у
Репбулици Србији;211
сарађује са државном институцијом надлежном за послове ревизије, органом
Републике Србије надлежним за послове буџетске инспекције, службом аутономне
покрајине, односно јединице локалне самоуправе надлежном за послове буџетске
инспекције и другим домаћим и међународним органима, организацијама и
институцијама у обављању послова из своје надлежности;
објављује на својој интернет презентацији решења која доноси у поступку
претходне и накнадне контроле, годишњи извештај о додељеној државној
помоћи у Републици Србији по усвајању од стране Владе, као и друге податке и
информације за које оцени да су од значаја за примену закона.212

2.4. Пријављивање државне помоћи
Давалац државне помоћи је дужан, да пре доделе државне помоћи, поднесе
пријаву државне помоћи Комисији.
211 У Републици Србији 2012. године додељена је државна помоћ у укупном износу од 88.009 милиона динара, односно 777,96 милиона евра, што је 7% више у односу на укупну додељену државну помоћ 2011. године (82.447 милиона динара или 808,70 милиона евра), односно 13% више
у односу на исти параметар за 2010. годину (77.619 милиона динара, односно 754,29 милиона
евра). Учешће државне помоћи у бруто домаћем производу (у даљем тексту: БДП) 2012. године је 2,60% (колико је износило и 2011. године), док је 2010. године учешће државне помоћи у
БДП-у износило 2,64%:
http://www.mfиn.gov.rs/UserFиles/Fиle/drzavna%20pomoc/Izvestaj%20o%20dodljenoj%20drzavnoj%20pomocи%202012%20%20godиne.pdf (14.04.2014.).
212 Члан 9. Закона о контроли државне помоћи „Службени гласник РС“, број 51/2009
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Предлагач прописа који представља основ за доделу државне помоћи, дужан
је да нацрт, односно предлог прописа, пре упућивања у процедуру доношења,
пријави Комисији.
Државна помоћ се пријављује као:
1) шема државне помоћи, или
2) индивидуална државна помоћ.
Шема државне помоћи је скуп свих прописа (нацрта, предлога прописа) који
представљају основ за доделу државне помоћи корисницима који нису унапред
одређени.
Индивидуална државна помоћ је помоћ која се додељује:
1) на основу акта даваоца државне помоћи, унапред одређеном кориснику,
а није заснована на шеми државне помоћи, или
2) на основу шеме државне помоћи за коју је Комисија донела решење
да је пријављена државна помоћ дозвољена, уз обавезу петходног
пријављивања пре доделе индивидуалном кориснику.
Комисија започиње поступак претходне контроле на основу потпуне пријаве
државне помоћи.
Комисија доноси решење о дозвољености државне помоћи а давалац државне
помоћи је дужан, пре доделе државне помоћи, да достави кориснику копију
решења Комисије или га обавести о начину и месту где може да добије обавештење
о садржају таквог решења. 213
Поступак накнадне контроле Комисија запчиње на основу сопствених информација, или информација добијених из других извора, које указују да се ради о
државној помоћи која је додељена, односно која се користи или је коришћења
супротно закону. Поред тога, свако лице које има правни интерес може поднети
Комисији захтев за покретање поступка накнадне контроле.
Након контроле, Комисија доноси решење и о томе обавештава подносиоца
захтева. 214
213 На пример: решењем Комисије за контролу државне помоћи број 3/1/2013 -31 од 29.03.2013.
године у поступку претходне контроле дозвољава се државна помоћ која се додељује кориснику
Предузећу за издавање и штампање новина „Дневник Војводина ПРЕСС” доо из Новог Сада за
суфинансирање издавања јавног гласила листа „Дневник”:
http://www.mfиn.gov.rs/UserFиles/Fиle/drzavna%20pomoc/03042013/Dnevnиk%20Vojvodиna%20
PRESS.pdf (14.04.2014).
214 На пример: решењем Комисије за контролу државне помоћи број 251/1/2012-31 од 28.02.2013.
године у поступку накнадне контроле дозвољава се државна помоћ која се додељује кориснику
предузећу „Еllиte Palиć” доо из Палића за суфинансирање трошкова израде монографије ресторана „Мала гостиона” из Палића, http://www.mfиn.gov.rs/UserFиles/Fиle/drzavna%20pomoc/46%20
sednиca/Elиtte%20Palиc.pdf (14.04.2014.).
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Ако Комисија у поступку накнадне контроле утврди неправилности доноси
закључак са предлогом мера и роком за отклањање неправилности.
Уколико давалац државне помоћи не поступи по закључку Комисије иста доноси
решење којим се та државна помоћ сматра недозвољеном. Наведеним решењем
Комисија налаже даваоцу државне помоћи да, без одлагања, предузме мере у
циљу повраћаја додељеног износа државне помоћи, увећаног за законску затезну
камату, почев од дана коришћења те помоћи до дана повраћаја искоришћеног
износа и да одмах обустави даљу доделу неискоршћеног дела државне помоћи.215
Решење Комисије је коначно и против њега се може водити управни спор.

215 Члан 18. Закона о контроли државне помоћи„Службени гласник РС“, број 51/2009
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Глава XII

Заштита потрошача

1. ПОЈАМ И ПРАВА ПОТРОШАЧА
Потрошач се у бројним тзв. уговорним потрошачким Директивама ЕУ
дефинише као физичко лице које у правним пословима делује у сврху која је ван
његове делатности, пословања или професије.216
У нашем праву Законом о заштити потрошача217 уређена су права и обавезе
потрошача, инструменти и начини заштите права потрошача, информисање и
унапређење знања потрошача о њиховим правима и начинима заштите права,
права и обавезе удружења и савеза чија је област деловања остваривање циљева
заштите потрошача, вансудско решавање потрошачких спорова, права и обавезе
државних органа у области заштите потрошача и друга питања од значаја
за положај и заштиту потрошача. По наведеном закону потрошач је физичко
лице које на тржишту прибавља робу или услуге у сврхе које нису намењене
његовој пословној или другој комерцијалној делатности.218 Закон о електронској
трговини219 дефинише потрошача као свако физичко лице које закључује правни
посао на тржишту у сврхе које нису намењене обављању његовог занимања,
пословне активности или предузетничке делатности.
216 Види Вујисић, Д., Заштита потрошача у праву Евопске уније и праву Србије, Право и привреда,
број 7-9/2011, стр. 204.
217 Закон о заштити потрошача „Службени гласник РС“, број 62/2014
218 Члан 5. Закона о заштити потрошача „Службени гласник РС“, број 62/2014
219 Закон о електронској трговини „Службени гласник РС“, број 41/2009
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Основна права потрошача, којих не може да се одрекне, су:
•• право на задовољење основних потреба,
•• право на безбедност,
•• право на обавештеност,
•• право на избор између више роба и услуга по приступачним ценама уз
одговарајући квалитет,
•• право на учешће у поступку доношења и спровођења политике заштите
потрошача,
•• право на правну заштиту од непоштене пословне праксе,220
•• право на едукацију,
•• право на здраву и одрживу животну средину.221
Порег наведеног, Законом о заштити корисника финансијских услуга222
уређена су права корисника финансијских услуга које пружају банке, даваоци
финансијског лизинга и трговци, као и услови и начин остваривања и заштите
тих права.
Финансијске услуге су банкарске услуге, услуге финансијског лизинга и
финансијске погодбе.
Корисник финансијске услуге је физичко лице које користи или је користило
финансијске услуге, или се даваоцу финансијске услуге обратило ради коришћења
тих услуга, а финансијске услуге користи у сврхе које нису намењене његовој
пословној или другој комерцијалној делатности.

2. ОБАВЕЗЕ СУБЈЕКАТА ПОСЛОВНОГ ПРАВА
Из одредби Закона о заштити потрошача и Закона о заштити корисника
финансијских услуга произилазе бројне обавезе за субјекте пословног права за које
ови закони користе термин трговац. Трговац јесте правно или физичко лице које
наступа на тржишту у склопу своје пословне делатности или у друге комерцијалне
сврхе, укључујући и друга лица која послују у његово име или за његов рачун, а
такође трговац је правно или физичко лице које врши продају финансијском
погодбом и наступа на тржишту у оквиру своје пословне делатности или у друге
комерцијалне сврхе.223
220 Види више у Вујисић, Д. Заштита потрошача у праву Евопске уније и праву Србије, оп.цит. стр.
210-214.
221 Види Миленовић, Д., Заштита права потрошача према Закону о заштити потрошача Републике
Србије, Право и привреда, број 7-9/2011., стр. 179-180.
222 Закон о заштити корисника финансијских услуга „Службени гласник РС“, број 36/2011
223 Члан 5. став 1. тачка 2. Закона о заштити потрошача“Службени гласник РС“, број 62/2014 и члан
2. став 1. тачка 8. Закона о заштити корисника финансијских услуга„Службени гласник РС“, број
36/2011
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Обавезе трговаца која произилазе из права потрошача су:
•• дужност истицања цене,
•• дужност издавања рачуна,
•• дужност обавештавања,
•• дужност поштеног пословања,
•• ограничавање употребе појединих комуникација на даљину,
•• решавање рекламација,
•• приступ потрошача услугама од општег економског интереса.
Дужност истицања цене: трговац је дужан да на недвосмислен, читак и лако
уочљив начин истакне продајну, односно јединичну цену робе или услуге, у
складу са прописима који уређују трговину. Трговац је дужан да сачини ценовник
или тарифник услуга који је дужан да истакне у излогу, односно пословним
просторијама или на другом месту на коме нуди вршење услуга. 224 У угоститељском
објекту за пружање услуга хране и пића трговац је дужан да на столовима истакне
или преда ценовник сваком потрошачу пре пријема поруџбине, а на захтев
потрошача и приликом плаћања као и на улазу у угоститељски објекат.
Дужност издавања рачуна: трговац је дужан да за купљену робу или услугу
потрошачу изда рачун који мора да садржи податке о идентитету трговца,
продатој роби, односно пруженој услузи, коначној продајној цени и датуму
издавања рачуна као и спецификацију продајне цене (утврђивање цене за сваку
пружену услугу).
Дужност обавештавања: Пре закључења уговора о продаји робе или пружању
услуга трговац је дужан да потрошача на јасан и разумљив начин обавести о:
•• основним обележјима робе или услуге,
•• подацима о идентитету трговца,
•• продајној цени или начину обрачуна продајне цене као и о свим додатним
поштанским трошковима и трошковима транспорта и испоруке,
•• начину плаћања, начину и року испоруке, начину извршења других
уговорних обавеза,
•• постојању законске одговорности због несаобразности робе или услуге
уговору,
•• начину изјављивања рекламације трговцу, а нарочито о месту пријема
и начину поступања трговца по њима, као и условима који се односе на
остваривање права потрошача по основу саобразности,
•• приликом понуде и продаје техничке робе о доступности резервних
делова, прикључних апарата и сличних делова, техничког сервиса,

224 Члан 6. и 7. Закона о заштити потрошача „Службени гласник РС“, број 62/2014
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односно одржавања и оправке за време и после престанка периода у
којем одговара за несаобразност уговору, односно после престанка
производње и увоза робе,
•• условима за раскидање уговора, ако је закључен на неодређено време
или ако се продужава аутоматски.
Терет доказивања извршења обавезе обавештавања потрошача сноси трговац.
Дужност поштеног пословања: забрањена је непоштена пословна пракса.
Трговац сноси терет доказивања да није обављао непоштену пословну праксу.
Ограничавање употребе појединих комуникација на даљину: забрањено је
непосредно оглашавање телефоном, факсом или електронском поштом и другим
средствима комуникације, без претходног пристанка потрошача.225
Забрањено је слање робе односно пружање услуга потрошачу са захтевом за
плаћање робе однсосно услуга које потрошач није наручио. Ако се потрошач који
је примио робу коју није наручио не изјасни о роби која је достављена, односно
о услузи која је пружена, не сматра се да је понуду прихватио. Слањем робе
односно пружањем услуга које потрошач није наручио не може настати обавеза
за потрошача и потрошач има право да задржи послату робу без обавезе плаћања,
односно није у обавези да плати за извршену услугу.
Решавање рекламација: потрошач може да изјави рекламацију трговцу ради
остваривања својих права ако испоручена роба није саобразна уговору као и
због погрешно обрачунате цене и других недостатака. Исти има право да захтева
од трговца да се отклони несаобразност без накнаде, оправком или заменом,
односно да захтева одговарајуће умањење цене или да раскине уговор у погледу
те робе. Трговац је одговоран за несаобразност робе уговору која се појави у року
од две године од дана преласка ризика на потрошача. Код продаје половне робе
може се уговорити краћи рок али не краћи од једне године.
Трговац је дужан да без одлагања, а најкасније у року од осам дана од пријема рекламације, писаним или електронским путем одговори потрошачу, са
изјашњењем о поднетом захтеву и предлогом и роком његовог решавања. Рок не
може да буде дужи од петнаест дана, односно тридесет дана за техничку робу и
намештај од дана подношења рекламације. Немогућност потрошача да достави
продавцу амбалажу робе не може бити услов за решавање рекламације нити
разлог за одбијање отклањања несаобразности.226
Приступ услугама од општег економског интереса: потрошач има право на
уредно и непрекидно снабдевање услугама од општег економског интереса
одговарајућег квалитета по приступачној цени у складу са посебним прописима.

225 Члан 38. Закона о заштити потрошача „Службени гласник РС“, број 62/2014
226 Види члан 56. Закона о заштити потрошача „Службени гласник РС“, број 62/2014
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Трговац је дужан да:
•• омогући потрошачу упознавање унапред са свим условима коришћења
услуга од општег економског инереса и те услове јавно објави,
•• не врши дискриминацију потрошача,
•• услугу обрачунава применом цена утврђених посебним прописима.227
Трговац може да обустави пружање услуга од општег економског интереса
ако потрошач не измири своје текуће обавезе за пружене услуге у року од два
месеца од дана доспелости обавезе. Пре обуставе трговац је дужан да потрошача
у писаном или екектронском облику упозори на обавезу испуњења обавезе по
основу уговора и позове да заостале обавезе измири у року који не може бити
краћи од тридесет дана од дана достављања упозорења. У случају обуставе
пружања услуга, трговац је дужан да настави са пружањем услуга потрошачу
најкасније у року од два дана од дана пријема уплате за заостали дуг. Забрањено
је трговцу да условљава поновно укључење, односно наставак пружања услуга
плаћањем застарелих дугова потрошача.228

3. ЗАШТИТА ПРАВА ПОТРОШАЧА
Потрошачки спор је сваки спор који произилази из уговорног односа
потрошача и трговца.229.
Потрошачки спор се може решити вансудским решавањем потрошачких
спорова у складу са одредбама закона који уређују арбитраже, односно посредовање, као и другим прописима који уређују вансудско решавање спорова.
Корисници финансијских услуга могу поступак посредовања покреути и пред
Народном банком Србије где поступак посредовања спроводе запослени у
Народној банци Србије који имају лиценцу посредника и налазе се на списку
посредника.
Спор се може решавати и судским путем.230
Повреда колективног интереса пчотрошача постоји када се укупном броју
од најмање 10 потрошача, истоветном радњом, односно на истоветан начин, од
стране истог лица, повређује право које им је загарантовано законом или у случају
непоштене пословне праксе, односно неправичних одредби у потрошачким
уговорима.
227
228
229
230

Члан 83. Закона о заштити потрошача „Службени гласник РС“, број 62/2014
Види члан 86. Закона о заштити потрошача“Службени гласник РС“, број 62/2014
Члан 140. Закона о заштити потрошача „Службени гласник РС“, број 62/2014
Види више Палачковић, Д., О судској грађанскоправној заштити потрошача према Закону о заштити потрошача Републике Србије, Право и привреда, број 7-9/2011, стр. 185-197.
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Поступак заштите колективног интереса потрошача покреће и води
Министарство, по захтеву овлашћеног лица или по службеној дужности. Овлашћена лица за подношење захтева су евидентирана удружења односно савези.
Ако је утврђено постојање повреде колективног интереса, одређује се мера
заштите колективног интереса потрошача, којом се може наложити лицу против
кога је вођен поступак да предузме одређено понашање или да му се забрани
одређено понашање, а нарочито да:
1) прекине са кршењем одредби закона или другог прописа којом се
угрожава колективни интерес потрошача и уздржи се од тога убудуће;
2) да отклони утврђену неправилност;
3) престане са непоштеном пословном праксом и да му забрани такво или
слично поступање убудуће;
4) без одлагања обустави уговарање неправичних уговорних одредби.
Уколико Министарство утврди да је дошло до повреде колективног интереса
потрошача, подноси захтев за покретање прекршајног поступка надлежном
органу, за прекршаје предвиђене Законом.
Надзор над применом Закона врши министарство надлежно за послове
трговине, преко тржишних инспектора, као и министарство надлежно за послове
туризма, преко туристичких инспектора.
Ако надлежни инспектор утврди недостатке донеће решење којим ће одредити
рок за отклањање недостатака.
Ако продавац или давалац услуге не отклони утврђени недостатак у року,
инспектор ће донети решење о привременој забрани промета робе, односно
пружања услуга до отклањања недостатака због којих је та мера изречена.
Законом су предвиђени и прекршаји због повреда одредаба за правна лица,
одговорна лица у правном лицу и предузетнике као и одговарајуће новчане казне
и заштитне мере.
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Глава XIII

ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ

1. ОПШТИ ПОЈМОВИ О ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ
У нашем Закону о облигационим односима и Закону о тржишту хартија
од вредности и других финансијских инструмената, хартије од вредности се
дефинишу као исправе у којима се њихов издавалац обавезује да испуни обавезу
уписану на тим исправама. Да би се нека исправа сматрала хартијом од вредности,
мора испуњавати следеће услове:
•• хартије од вредности увек представљају писмене исправе, законски
прописане;
•• хартије од вредности су исправе које увек у себи садрже неко имовинско
права;
•• право садржано у хартији од вредности је у веома тесној вези са постојањем писмене исправе.
С обзиром да се хартије од вредности односе на неко имовинско право, исправе
које се односе на неко друго право, на пример случај са појединим уверењима,
изводима из јавних књига и слично, не сматрају се хартијама од вредности.
Посебан значај имају хартије од вредности у области саобраћаја и због тога се
у овим гранама саобраћаја појављују и превозне исправе које имају својство
хартије од вредности. Такав је нпр. товарни лист као и хартије од вредности у
железничком, и поморском саобраћају, унутрашњој пловидби рекама, језерима,
каналима.
Тржиште хартија од вредности и других финансијских инструмената, врсте,
услови и начин издавања емисије хартије од вредности које се емитују у серијама
као и трговина хартијама од вредности уређено је Законом. Хартије од вредности
имају огроман значај у сваком друштву у коме постоји организовано робноновчано
тржиште. Функције у погледу плаћања су веома значајне функције које се у
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савременој привреди остварују помоћу хартија од вредности. Оне су значајни
инструменти удруживања средстава и оптималне мобилизације слободних и
расположивих новчаних средстава. У том погледу хартије од вредности се користе
ради остваривања одређених привредних функција, којима се задовољавају
потребе у погледу узајамних плаћања без додатних емисија новца.
Полазећи од законског појма хартија од вредности и од њиховог упоређивања
са другим исправама у робноновчаном промету произилазе одређене специфичности. Битне одредбе хартија од вредности, које морају постојати код сваког
појединачног правног облика су:
•• да су строго формалне исправе,
•• да увек садрже неко строго имовинско право,
•• да имају инкорпорисано право, и
•• да су преносиве и имају карактеристику негоцијабилности.
Хартијама од вредности се сматрају менице, акције, обвезнице, благајнички
записи, комерцијални записи, државни записи, цертификати о депозиту и
финансијски деривати којима се тргује на берзи - финансијски термински уговори
и опцијски уговори.

2. ВРСТЕ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ
Имајући у виду сигурност хартија од вредности као и њихову поједностављену
и лаку циркулацију у робно-новчаном промету, као и то да у пословној пракси
има велики број хартија од вредности, оне се ипак могу груписати у одређене
категорије у зависности од полазних критеријума:
1) Према природи инкорпорисаног права хартије од вредности делимо:
•• стварно-правне хартије од вредности;
•• облигационо правне хартије од вредности;
•• хартије од вредности са правом учешћа тзв. корпорационе хартије од
вредности.
2) Према начину одређивања имаоца права хартије од вредности делимо на:
•• хартије од вредности на име;
•• хартије од вредности по наредби;
•• хартије од вредности на доносиоца;
•• алтернативне хартије од вредности;
•• мешовите хартије од вредности.
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3) Према начину настанка хартије од вредности делимо на:
•• конститутивне;
•• неконститутивне.
4) Према степену повезаности са основним послом хартије од вредности
делимо на:
•• каузалне хартије од вредности;
•• апстрактне хартије од вредности.
5) Према року доспелости хартије од вредности делимо на:
•• краткорочне хартије од вредности;
•• дугорочне хартије од вредности.
6) Према карактеру потраживања хартије од вредности делимо на:
•• робне хартије од вредности;
•• новчане хартије од вредности.
У Републици Србији у складу са позитивним законским прописима постоји
таксативна подела хартија од вредности на акције, дужничке хартије од вредности,
варанте и депозитне потврде. У пракси срећемо више врста хартија од вредности
које су карактеристичне за пословање субјеката пословног права међу којима
треба истаћи меницу, чек, акције, обвезнице, благајнички запис, комерцијални
запис, цертификати о депозиту, коносман.

3. НОВЧАНЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ
3.1. Меница
Под меницом се подразумева хартија од вредности по наредби на основу
закона, којом се њен издавалац - трасант обавезује да ће сам или по његовом
налогу, одређеном трећем лицу - ремитенту о доспелости бити исплаћен менични
износ и то на одређеном месту од стране лица коме је упућена наредба - трасата,
или од стране издаваоца менице - трасанта.
Меница која доспева по виђењу на основу закона може бити у циркулацији
до годину дана. Због тога је меница кредитно средство, а не платежно, као што
је случај са чеком.
Кредитна функција менице се не остварује искључиво издавањем меница, него
се омогућује уз њену употребу низ различитих облика кредитирања. Првобитна
улога менице је била искључиво размена домаћег у страни новац. То је уједно
била основа за коришћење у циљу одлагања плаћања - кредита.
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Као хартија од вредности, меница се одликује следећим особинама:
•• то је облигационо-правна хартија од вредности пошто је у њој садржано
право потраживања према дужнику и то само у новчаном облику;
•• то је хартија од вредности по наредби са одређеним изузецима који се
тичу клаузуле не по наредби;
•• то је менична апстрактна хартија од вредности;
•• то је строго формална хартија од вредности тако да недостатак неког
битног елемента повлачи са собом њену неважност;
•• то је презентована хартија од вредности, јер је менични поверилац
обавезан да меницу у року доспелости презентује дужнику.
У формалном смислу меница се заснива на следећим меничним начелима:
начело писмености, начело инкорпорације, начело фиксне обавезе, начело строгости, начело солидарности, начело самосталности и начело непосредности.
3.1.1. Врсте меница

Класификација меница се врши по следећим критеријумима:
•• у зависности од меничних радњи дели се на: протестоване и непротестоване, акцептичне и неакцептичне и др.
•• у зависности од основног посла ради ког се издају менице делимо на:
робне менице које се издају у вези са пословима робног промета и
финансијске менице које се издају у вези са прометом новца;
•• у зависности од начина издавања менице разликујемо: у своје име и за
свој рачун, у туђе и туђ рачун и у своје име и за туђ рачун;
•• у зависности од форме, менице делимо на: пуну меницу која у тренутку
издавања садржи све битне елементе и бланко меницу, која у тренутку
издавања садржи само прописани чинилац битних елемената;
•• у зависности од броја лица у меници разликујемо: трасирану и обичну
меницу.
3.1.2. Меничне радње
Менични посао спада у строго формални посао. Поред битних меничних
елемената које мора да садржи свака меница, законским пропсима су одређене
и извесне радње, тзв. меничне радње. Свака меница мора бити издата и
исплаћена. Због тога су меничне радње као што су издавање меница, плаћање
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меница, акцептирање, пренос меница, умножавање меница, алалирање меница,
интервенција и презентација меница.
Издавање менице по правилу представља прву меничну радњу којом издавалац
менице - трасант једностраном изјавом воље уз упућивање налога трасату да о
доспелости плати ремитенту одређени менични износ, самостално преузима
меничну обавезу стављањем својеручног потписа на меницу. Издавањем менице
долази до успостављања менично-правног односа између трасанта и ремитента.
Од тренутка издавања менице трасант је дужан да ремитенту исплати меничне
своте све док не дође до престанка меничних права и обавеза.
Умножавање менице је најчешће догађај код употребе менице у међународном
робно-новчаном промету, када може да дође до губитака или уништења меница.
Циљ умножавања менице је да се у оваквом случају сачувају и што боље обезбеде
интереси имаоца менице. Међутим, сопствена меница се не може умножавати.
На умноженим примерцима менице појављјују се потписи свих лица који су
потписали први примерак менице. Ималац умноженог примерка менице мора
бити обавештен код кога се налази акцептирани примерак менице.
Акцептирање менице представља такву меничну радњу којом трасат даје
неопозиву изјаву на меничној исправи потврђујући да потписом, прихвата налог
за исплату меничне своте упућен од стране трасанта.
Ова менична радња постоји искључиво код трасираних меница, јер код
сопствених меница трасатирање није дозвољено.
Код преноса менице углавном важе иста правила као код осталих хартија
од вредности које гласе по наредби. Меница се преноси путем индосамента.
Међутим, уколико неки од индосамента или трасант унесе у меницу клаузулу не
по наредби, онда се меница преноси путем уступања потраживања, тзв. цесијом.
Авалирање менице представља изјаву одређеног лица са потписом који
гарантује да ће одређени менични дужник испунити своју обавезу. Авал или
менично јемство је споредна менична радња и с тога није нужна за постојање
менично-правног посла. Лице које даје авал на меници назива се авалистом,
а лице које авалира назива се хоноратом. У тој улози може да буде и неко од
постојећих дужника по меници.
Авал се уписује на лицу менице. Клаузуле о авалу обично гласе авал, пер авал,
јемство и сл.
Исплата менице спада у најбитнију и најнеопходнију меничну радњу, наравно
после меничне радње издавања менице. Главни менични дужник мора извршити
исплату менице чим се меница презентује на исплату.
Главни менични дужник акцептант може извршити делимичну исплату
повериоцу, али ако главни менични дужник исплати износ у целости, од меничне
обавезе ослобађају се сви менични дужници. Ако је обавеза исплаћена делимично,
регресни менични дужници се ослобађају обавезе у обиму извршене обавезе.
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У нашем правном послу постоји разлика између исплате менице када менични
дужник добровољно изврши подмиривање своје меничне обавезе, и наплате
менице када се наплата менице врши преко суда, тј. принудним путем.
Уколико акцептант одбије да исплати менични износ или трасант одбије да
акцептира меницу, може доћи до тзв. интервенције менице. Под интервенцијом се
подразумева таква манична радња којом треће лице, тзв. интервенијент исплаћује
меницу уместо одређеног меничног дужника. Овој меничној радњи је првенствено
циљ заштита интереса и пословног угледа трасанта, иако се њом штите и интереси
имаоца менице, као и интереси меничних регресних дужника.
Презентација менице се треба учинити од стране имаоца менице који има
обавезу да пре доспелости менице презентује исту трасату на кредитирање, а
касније и на исплату. Меницу по правилу презентује ималац менице или његов
пуномоћник.
У меничном праву постоје две врсте презентације:
1) Презентација менице на акцепт представља подношење менице трасату
да акцептира меницу.
2) Презентација менице за исплату мора да се изврши на дан доспелости
менице или најкасније у року од два радна дана који непосредно долазе
после дана доспелости менице.

3.2.Чек
Чек је хартија од вредности којом њен издавалац трасант даје налог другом
лицу трасату, који је банкарска организација, да о доспелости исплати чековни
износ кориснику чека ремитенту на терет његовог покрића. Чек има функцију
средства плаћања јер се налази веома кратко у циркулацији, а доспева искључиво
по виђењу.
Трасант као издавалац чека, за разлику од издаваоца менице у тренутку
његовог издавања мора имати покриће код трасата, у противном издавање чека
без покрића представља кривично дело.
Као и меница, и чек се појавио из разлога ефикасног обављања робно-новчаног
промета.
Чек као и све друге хартије од вредности, пуноважан је уколико садржи следеће
битне елементе:
•• ознаку да је то чек,
•• безуслован налог за исплату одређене своте новца,
•• име трасата - лица које треба да исплати чековни износ,
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•• место издавања чека,
•• место плаћања чека,
•• датум издавања чека,
•• потпис трасанта.
Чековне радње су сличне меничним радњама, с тим што код чека не постоји
акцептирање чека, умножавање чека, интервенција чека и сл.
Иако је чек хартија од вредности која искључиво доспева по виђењу, законом
су прописани рокови, у зависности од места издавања и места плаћања чека, у
којима се чек мора презентовати на исплату. Чекови који су издати у нашој земљи,
а плативи у некој страној земљи, морају се презентовати на исплату у законским
роковима прописаним у тој земљи.
3.2.1. Врсте чекова
Чек је специфична врста хартија од вредности, способна да обавља разне
финансијске трансакције, што је довело до појаве разних врста чекова које
можемо поделити на:
1) С обзиром на начин којим је одређен ималац права из чека разликујемо:
•• чекове на име - издају се када њихов ималац жели да ограничи циркулацију;
•• чекове по наредби - преносе се путем индосмента;
•• чекове на доносиоца - преносе се предајом из руке у руку;
•• алтернативне чекове - садрже име ремитента али и клаузулу да трасат
може извршити исплату чека и доносиоцу.
2) С обзиром на намену разликујемо следеће врсте чекова:
•• исплатне или готовинске;
•• обрачунске или вирманске;
•• бариране или прецртане чекове;
•• документарне чекове;
•• путничке чекове;
•• циркулационе чекове;
•• цертифициране чекове.
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3.3. Акција
3.3.1. Појам акције

Акција је хартија од вредности коју емитује акционарско друштво на основу
које њен ималац има право на учешће у добити акционарског друштва, а то је
право на дивиденду као и право учешћа у управљању акционарским друштвом.
Под акцијом се подразумева и удео неког лица у акционарском друштву.
Средства која су потребна за оснивање и рад акционарског друштва се деле на
одређени број акција. Једно лице може поседовати више акција, или чак једном
лицу да припадају све акције.
По нашим прписима акције могу да емитују и мешовити и приватни субјекти
пословног права, само ако су организована као акционарско друштво или као
командитно друштво на акције.
Издавањем акција се мобилишу средства која су неопходна за оснивање
акционарског друштва. Власник акција може бити и онај који има и релативно
скромна средства. Његова средства са средствима других могу бити довољна да
се оснује чак и велико акционарско друштво.
Постоје одређене сличности између акција и обвезница. Сличност је у томе што
се издавањем обвезница врши мобилисање слободних новчаних средстава у циљу
обављања неке привредне делатности у субјекту пословног права и оне власнику
дају право на унапред утврђен приход у виду камате. Акције дају власнику право
на дивиденду која зависи од пословања акционарског друштва. Ако је пословање
позитивно онда је и дивиденда већа.
Акције гласе на једнаке новчане износе. То заправо значи да вредност акција
у једној серији мора бити иста.
3.3.2. Емитовање акција

Акције се емитују приликом оснивања субјекта пословног права. Тада
оснивачи могу откупити акције које чине основу друштва. Чест је случај да
физичка и правна лица која желе да оснују акционарско друштво направе јавни
позив заинтересованим лицима да се пријаве и упишу акције.
Упис и уплата акција се врши код банке коју су одредили оснивачи акционарског
друштва. Оно лице које се уписало, а није извршило уплату у одређеном року
обавезно је да плати камату.
Акционарско друштво својим статутом може предвидети да се емитовањем
акција прибављају и ствари и права изражена у новчаној вредности која су
неопходна за рад друштва.
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Упис акција у стварима и правима морају бити такве да друштву може бити
слободно и трајно на располагању.
За разлику од страних, код наших прописа није одређен минималан број
акција које може емитовати једно акционарско друштво. Оснивачи акционарског
друштва одређују број акција које ће друштво издати, као и минималну вредност
тих акција. Законом је једино одређен минималан износ основне главнице за
акционарско друштва. Примера ради, ако су оснивачи акционарског друштва
одлучили да основна главница друштва буде 500 милиона динара, и да друштво
изда 10.000 акција, то би значило да номинална вредност сваке акције мора да
буде 50.000 динара.
Приликом емитовања акције се не могу продавати испод номиналне вредности.
Скупштина акционарског друштва може донети одлуку о издавању нових акција
у циљу прибављања материјалних средстава неопходних за рад друштва. Према
старом српском закону, акционарско друшто је смело давати акције када су раније
акције биле у потпуности уплаћене.
Одлука о издавању акциjа акционарског друштва, коjy доносе оснивачи,
односно скупштина друштва, садржи елементе и делове утврђене Законом о
тржишту хартијама од вредности и других финансијских инструмената.
Одлука о издавању акциjа нарочито садржи следеће:
•• пословно име и седиште емитента акциjа;
•• укупан обим eмиcиje и броj акциjа;
•• номиналну вредност акциjе;
•• врсту акције;
•• начин обjављивањa jaвнoг позива за упис и куповину акција проспекта;
•• вpeмe и начин плаћања;
•• права и обавезе и моменти њиховог остваривањa;
•• начин исплате дивиденде и сношење ризика;
•• рок и начин пoвpaћaja уплаћениx средстава, односно пoвpaћaja улога у
стварима и правима и начин обештећењa у случаjу да eмиcиja ниje успела
или емитент одустане од eмиcиje.
Jавни позив за упис и куповину акциjа проспект садржи и следеће:
•• основне податке о емитенту;
•• податке о eмиcиjи, пословноj и развоjноj политици емитента;
•• податке о местy и року трајања уписа;
•• основне билансне показатеље, мишљењe овлашћеног ревизора;
•• броj решењa надлежног органа;
•• друге податкe коjи су битни за купца акциjа.
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Акционарско друштво може издавати акциjе само ако јe то предвиђено
статутом и на захтев акционара на њeгoв трошак.
Правилима је било одређено да постојећи акционари имају првенствено право
уписа нових акција и то за онолико колико имају радних акција. Номинални износ
ових акција не мора да буде исти као и ранијих акција.231
У француском праву можемо да приметимо да акционарско друштво може
постојати без издавања акција. Издавање акција није потребно ако је акционар
познат, уписан у регистар код акционарског друштва.232
3.3.3. Значај и врсте акција
Законом о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената
ypeђeнa су сва питања о хартиjама од вредности, па тако и о акциjама као посебноj
врсти.
Акциjа je хартиjа од вредности кoja гласи на део основног капитала акционарског друштва. Купац стиче право своjине над акциjом као хартиjом од
вредности испуњењем обавеза у новцу или у стварима и правима израженим у
новцу, у складу са законом и одлуком о емисији акција.
Купац може исплатити акциjу oдjeднoм или у ратама. Уколико исплаћуjе
акциjу у ратама купац стиче права из акциjе сразмерно висини уплаћених рата.
Акциjа се састоjи из два дела: плашта акциjе, у коме мopajy бити означени
основни елементи акциjе и купонског табака, коjи садржи купон за наплату
дивиденде.
Акциjом као хартиjом од вредности се доказуjе и oствapyje своjина на
средствима уложеним у субјекат пословног права или неко друго правно лице
кoje може стицати добит. Ималац акциjе у начелу стиче два основна права, а то
су: учешће у добити и право на учешће у управљању правним лицем, односно
друштвом, иако могу постоjати и акциjе без управљачких права. Преносом акциjе,
на начин предвиђен законом, са jедног на друго лице преноси се и своjина кoja
je на њoj означена.
Будући да je законом регуласана акциjа као хартиjа од вредности то Закон о
привредним друштвима поставља само неке генералне оквире ове регулативе.
Тако, акциjе кoje се издаjу по овом закону гласе на име или на доносиоца. Акциjе
гласе на име ако су издате пре целокупног плаћања номиналног или вишег
емисионог износа привремене акциjе, као и у случаjу уписивања акциjа акционара
са закљученим уговором о споредним чинидбама.
231 Радојчић, С., Основи трговачког права, Београд, 1988. стр. 62
232 Hamet, J., Legard, G., Džaulfret А., Оroиt comersaи, Ze volum, Париз, 1980. стр.224, бр. 522
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Све акције се могу поделити у неколико група. Ако се као критеријум узме
право власника да учествује у управљању друштвом и у добити друштва, онда се
акције деле на:
•• акције на име;
•• акције на доносиоца.
С обзиром да у нашем праву не постоје лимити, онда акционарска друштва
која су основана могу емитовати акције које гласе на име физичког или правног
лица. То заправо значи да једно друштво може уложити у одређено акционарско
друштво, с тим да за тако уложена средства добије одређен број акција које би
гласиле на исто.
Како ће друштво емитовати акције, да ли на име или на доносиоца, регулисано
је само његовим статутом.
Специфичну врсту акција чине мешовите. Оне гласе на име, али ће акционарско
друштво исплатити дивиденду сваком доносиоцу купона. Оне су у нашем праву
дозвољене, јер закон не захтева да купон за исплату дивиденде садржи име
законитог имаоца акције, ако је издата акција на име.
По редоследу издавања, акциjе могу бити: оснивачке, тј. акциjе прве емисиje
и акциjе следећих емисиjа.
Према садржини права учешћа у добити, акциjе могу бити: обичне или редовне
и прироритетне или повлашћене.
Обичне акциjе даjу право на учешће у управљању акционарским друштвом,
право на учешће у добити и право на део ликвидационе масе.
Приоритетне акциjе даjу право на предност код исплата одређеног износа или
процента од номиналне вредности акциjа у односу на обичне акциjе, предност код
расподеле ликвидационе масе и друга права утвpђeнa законом коjим се ypeђyjy
хартиjе од вредности и статутом. Приликом издавaња приоритетних акција,
акционарско друштво може захтевати од уписника прироритетних акциjа и
посебне новчане доплате.
Приоритетне акциjе могу бити: кумулативне, партиципативне и партиципативно-кумулативне.
Кумулативна приоритетна акциjа даjе приоритетно право на исплату свих jош
неисплаћених дивиденди пре него што се имаоцима обичних акциjа у складу са
одлуком о издавању акциjа исплате било какве дивиденде.
Партиципативне прироритетне акциjе даjу право, поред утвpђeнe приоритетне
дивиденде, на исплату дивиденди кoje припадаjу имаоцима обичних акција у
складу са одлуком о издавању.
Акциjе са истим правима чине jедну класу обичне акциjе, приоритетне акциjе,
акциjе са правом гласа и акциjе без права гласа.
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Свака акциjа даjе право гласа сразмерно њeнoj номиналноj вредности.
Изузетно од овог правила, без права гласа, могу се издавати само приоритетне
акциjе, с тим да њихова номинална вредност не може бити вeћa од 49 % од
основног капитала акционарског друштва.
Забрањено je издавање акциjа кoje 6и уз исти номинални износ давале различит
броj гласова.
Статутом се може утврдити наjвећи броj гласова сваког акционара, без обзира
на номиналну вредност акциjа кoje поседуjе, под условом да то важи за све
акционаре који поседују акције са правом гласа.
Статутом се може условити и учешће акционара у одлучивању скупштине
поседовањем oдpeђeног броjа, односно номиналне вредности акциja уз могућност
удруживања акционара.
У енглеском праву имаоци преференцијалних акција који су наплатили
одговарајући проценат од номиналне вредности акција не учествују у расподели
преостале добити акционарског друштва. Преосталу добит расподељују имаоци
обичних акција. Дозвољено је да акционарско друштво изда такве приоритетне
акције које акционару дају право не само на утврђени проценат од ниминалне
вредности у свакој години.233
3.3.4. Елементи акције
Акција се састоји из два елемента, односно из два дела: плашт акције и
купонски табак.
Плашт акције садржи:
•• пословно име и седиште емитента;
•• ознаку серије са контролним бројем акције;
•• ознаку да је акција и ознаку врсте акције;
•• редослед емисије;
•• укупан обим емисије, номиналну вредност акције и број акција;
•• пословно име, тј. име купца акције или ознаку на кога акција гласи;
•• права из акције;
•• место и датум издавања акције;
•• факсимил потписа овлашћеног лица емитента и печат емитента;
233 Smиt, K., и Kenon, D., Merkantиl lou, Лондон, 1982. стр. 256
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Купонски табак садржи:
•• пословно име и седиште емитента;
•• ознаку серије са контролним бројем акције по којој се дивидента
исплаћује;
•• редни број купона за наплату дивиденде;
•• годину за коју се дивиденда исплаћује;
•• факсимил потписа овлашћеног лица емитента.

Пример акције

Ознака серије _____________________
Контролни број ___________________
- Акције друге емисије
- Номинална вредност једне акције је 20.000 динара
- Број емитованих акција 2.000
- Укупан обим емежисије 40.000.000,00
ЈЕДНА АКЦИЈА

_______________________________________________________
___________ Београд

Назив А.Д.Београд

Приоритетна комулативна акција
Номиналне вредности 20.000,00 динара

______________________________________________________________________________
___________________________________
Купац акције

Купац ове акције има сва права која су утврђена одлуком о издавању друге
емисије акција (назив А.Д. Београд)

Директор А.Д. Београд 			

Председавајући скупштине

_____________________________ 			

________________________________

Београд, _________ 2009.
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3.4. Појам обвезница
Обвезница је хартија од вредности којом се њен издавалац емитент обавезује да
ће лицу означеном у обвезници или лицу по његовој наредби, односно доносиоцу
обвезнице исплатити о доспелости износ наведен у обвезници са уговореном
каматом.
Из наведене дефиниције може се видети да је обвезница дужничка хартија од
вредности која гласи на одређени новчани износ, који је издавалац обвезнице
дужан да исплати имаоцу обвезнице о доспелости. У обвезници је, дакле,
инкорпорисан зајам, односно кредит који је њен ималац дао издаваоцу обвезнице
и право имаоца обвезнице на враћање позајмљеног новчаног износа. Обвезнице
су дугорочне хартије од вредности, које се издају на дужи рок, у писаној форми,
а могу да гласе на име, по наредби и на доносиоца.
Куповином обвезница, односно исплатом њене цене у целости, купац обвезница
стиче право на обвезнице, а у складу са начелом инкорпорације и права која
су у обвезници садржана. Ималац обвезнице стиче право потраживања према
издаваоцу обвезнице, тзв. зајмопримцу, или ималац обвезница стиче у односу на
зајмопримца два основна права:
1) право на повраћај номиналог износа, тј. главнице одобреног зајма;
2) право на уговорену камату.
Основна обавеза имаоца обвезнице је плаћена цена. Цена се може платити
одједном или у ратама, у складу са условима из јавног огласа.
3.4.1. Издавање обвезница
Издаваоци тј. емитенти обвезница могу да буду: субјекти пословног права,
држава и друга правна лица. Они издају обвезнице у своје име и за свој рачун.
Банке и друге финансијске организације могу издавати обвезнице у своје име и
за свој рачун, у своје име а за рачун других лица у својству комисионара и у име
и за рачун других лица у својству заступника.
Издавање обвезница се врши на основу одлуке емитента о емисији обвезница
или на основу посебног закона, када је у питању прикупљање слободних новчаних
средстава ради ширих друштвених потреба. Актом о издавању обвезница
надлежни орган издаваоца утврђује нарочито: пословно име, односно назив
и седиште издаваоца; обим емисије; номиналну вредност обвезнице и начин
пласмана; намену емисије; врсту обвезнице и податке значајне за поједине врсте
обвезница; рокове плаћања номиналне вредности обвезнице и камате; висину и
начин обрачуна и плаћања камате; износ трајног капитала емитента и проценат
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учешћа емисије у том капиталу; изворе средстава из којих ће се исплаћивати
обавезе по емисији. Законом, односно одлуком о емисији, могу се имаоцима
обвезница утврдити посебне олакшице или погодности. Ако је у питању обвезница
за чију исплату постоји гаранција, уносе се и подаци о гаранту.
Издавалац обвезнице може приступити издавању обвезница тек након добијања одобрења за издавање емитовања обвезнице од Комисије за хартије од
вредности. О издавању обвезница издавалац објављује оглас у средствима јавног
информисања, којим се позивају сва заинтересована физичка и правна лица за упис
и уплату обвезница. У огласу мора да буде назначен рок за упис обвезница. Након
тога, врши се дистрибуција обвезница, која може да буде директна и индиректна.
Директна дистрибуција обвезница врши се непосредно између издаваоца и купца
обвезница. Индиректна дистрибуција врши се посредством банке или неке друге
финансијске организације. Банка откупљује целокупну емисију ради даље продаје
тзв. финансијско посредовање.
Издавалац може издати више серија обвезница.
3.4.2. Битни елементи обвезнице
Обвезница која се исплаћује у једном износу састоји се само из једног дела
плашта, у коме су садржани сви њени битни елементи. Обвезница која се
исплаћује у више износа ануитетски састоји се из два дела: први део обвезнице
плашт обвезнице садржи све битне елементе обвезнице, а други део се састоји
од каматних купона.
Плашт обвезница мора да садржи следеће битне елементе: ознака да је исправа
у питању обвезница; врсту обвезнице; пословно име, односно назив и седиште
издаваоца; пословно име, односно име купца обвезнице или ознаку да обвезница
гласи на доносиоца; номиналну вредност обвезнице; назив гаранта, ако се ради
о гарантованој обвезници; висину каматне стопе; проценат учешћа у добити,
ако је то учешће предвиђено, рокове и места плаћања номиналне вредности
обвезнице и камате; место и датум емисије; ознаку серије и контролни број
обвезнице; факсимил потписа овлашћеног лица издаваоца и печат издаваоца
обвезнице. На полеђини обвезнице даје се амортизациони план тј. означавају се
рокови отплаћивања номиналне вредности обвезнице главнице, камате, односно
ануитета.
Каматни купон обвезнице садржи: ознаку серије и број купона; висину камате;
датум приспећа и место и начин плаћања камате; факсимил потписа овлашћеног
лица издаваоца и печат издаваоца.
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3.4.3. Привредни значај обвезнице
Као хартија од вредности, обвезница има вишеструки значај.
Прво, обвезнице служе као средство за прикупљање и мобилизацију слободних
новчаних средстава, намењених првенствено крупнијим инвестиционим захватима. На пример, емисија обвезница за изградњу пруге Београд - Бар.
Друго, обвезнице се могу користити као средство плаћања, нарочито ако гласе
на доносиоца и уз пристанак повериоца да уместо новца прими обвезницу.
Треће, обвезнице се могу користити као средство обезбеђења плаћања тзв.
залог обвезнице.
Четврто, обвезнице се могу користити као средство обезбеђења кредита, залог
обвезнице код ломбардног кредита.
3.4.4. Разлика између обвезница и акција
Између обвезница и акција постоје сличности, али и значајне разлике.
Обвезнице као и акције, спадају у дугорочне хартије од вредности, са идентичном
функцијом, а то су инструменти за прикупљање слободних новчаних средстава за
потребе издаваоца. Обвезницама, као и акцијама, може се трговати на тржишту
капитала.
Између обвезница и акција постоји значајна разлика.
Акција даје свом имаоцу чланско право у акционарском друштву издаваоца,
док је ималац обвезнице само поверилац њеног издаваоца.
Уплатом номиналне вредности акције, њен ималац акционар, члан друштва
је трајно уложио средства у друштво. Уложена средства су постала имовина
друштва, ималац обвезнице је извршио привремено улагање у друштво. Доспећем обвезнице, њен ималац може повући уложена средства. То значи да је
потраживање имаоца обвезнице дуг издаваоца, док је улог акционара имовина
акционарског друштва издаваоца акција.
Ималац акције, као члан друштва, има по правилу управљачка права у друштву,
док ималац обвезница није члан друштва издаваоца обвезнице, па као поверилац
друштва нема право гласа, које је једно од чланских права.
Ималац обвезнице као поверилац има фиксно потраживање према издаваоцу.
Он стиче прво на обвезницу и у њој инкорпорисана права када у целости уплати
номилани износ на који обвезница гласи. Обвезница свом имаоцу даје право на
повраћај главнице и право на камату. Обвезнице спадају у хартије од вредности
са фиксним приходом, имаоцу акције приход није гарантован, варијабилан је и
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зависи од успешности пословања акционарског друштва. Акционарско друштво
као издавалац акције не може плаћати камате на акције ни у ком случају, ни у
ком виду. Акција је главни представник хартија од вредности са варијабилним
приходом, јер свом имаоцу не обезбеђује унапред познат приход.
Улог акционара је ризични капитал који зависи од пословног успеха друштва,
док потраживање имаоца обвезнице може бити обезбеђено гаранцијом.
Акционар сноси ризик пословања друштва, док ималац обвезнице која је
обезбеђена гаранцијом не сноси никакав ризик, а ако је у питању обвезница која
није обезбеђена гаранцијом сноси ризик инсолвентности и стечаја издаваоца.
У случају стечаја издаваоца обвезница, имаоци обвезница се третирају као
повериоци и исплаћују се из деобне масе. Предност имаоца обвезнице пред
имаоцима акција, дакле, посебно долази до изражаја у случају стечаја, јер акционари најчешће неће примити ништа.
3.4.5. Врсте обвезница

Постоји више критеријума према којима се може вршити класификација
обвезница. Зависно од категорије издаваоца, обвезнице се могу поделити на:
1) обвезнице јавног сектора,
2) обвезнице приватног сектора.
Приватне корпорацијске обвезнице издају субјекти пословног права у складу
са законом и могу се поделити на индустријске и банкарске обвезнице. Ова подела
је значајна из два разлога:
Прво, за емисију обвезница јавног сектора предвиђен је једноставнији поступак
државног органа, као и у случају емисије државних акција, јер се у солвентност
државе не може сумњати. Обвезнице јавног сектора државне обвезнице издаје
народна банка у име и за рачун државе. Пошто су државне обвезнице најсигурније,
оне по правилу, носе најнижу камату.
Друго, само банка и друге финансијске организације могу издавати обвезнице
самостално у своје име и за свој рачун, комисионо у своје име и за туђ рачун и
као заступници у име и за рачун издаваоца. Сви други издаваоци обвезница могу
вршити њихово издавање у своје име и за свој рачун.
3.4.6. Обвезнице на име, по наредби и на доносиоца

Зависно од тога како је одређено ко је законити ималац обвезнице, врши се
подела на:
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1) обвезнице на име;
2) обвезнице по наредби;
3) обвезнице на доносиоца.
Ова подела је значајна због начина преноса обвезница. Обезнице на име се
преносе индосментом, док се обвезнице на доносиоца преносе простом предајом
из руке у руку. У пракси се најчешће издају обвезнице које гласе на доносиоца,
зато што се најлакше преносе. Њихов основни недостатак је што носе ризик
немогућности амортизације у случају нестанка.
3.4.7. Гарантоване, негарантоване обвезнице и хипотекарне заложнице

Зависно од постојања одређеног обезбеђења исплате, обвезнице се деле
на гарантоване и негарантоване. Гараннтоване обвезнице су оне за које је
предвиђена гаранција за обавезе издаваоца. Гаранција се обично даје када је реч
о небанкарским издаваоцима. И ради успешности емисије обвезница. Гаранцију
даје банка или неки други реномирани солвентни субјект. Поред персоналне
гаранције других субјеката, најчешће банке или друге финансијске организације,
издавалац обвезнице може обезбедити и сопствену гаранцију хипотекарна
заложница. Хипотекарна заложница јесте обвезница из кјоје су обавезе издаваоца
обвезнице обезбеђене хипотеком.
3.4.8. Обвезнице које се емитују по номиналној вредности, изнад
номиналне вредности и испод номиналне вредности

Зависно од емисионе вредности, обвезнице се деле на:

1) обвезнице које се издају по номиналој вредности која је означена на
самој обвезници, што је и најчешћи случај;
2) обвезнице које се издају изнад номиналне вредности ако је повољна
каматна стопа, или се очекује велика потражња и успешан пласман, или
је у питању ренимирани издавалац.
3) обвезнице које се издају испод номиналне вредности, нпр. ради стимулације продаје.
3.4.9. Краткорочне и дугорочне обвезнице
Зависно од рока њихове доспелости, обвезнице се деле на:
1) краткорочне обвезнице до годину дана;
2) дугорочне обвезнице преко годину дана.
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3.4.10. Обвезнице које гласе на динаре и на страну валуту
Зависно од монете на коју гласи, обвезнице се деле на:
1) обвезнице које гласе на динар;
2) обвезнице које гласе на страну валуту.
У нашој земљи, на нашем тржишту, обвезнице се продају и купују за динаре.
3.4.11. Обвезнице са фиксираним и нефиксираним потраживањем
Зависно од фиксираности потраживања, обвезнице се деле на:
1) обвезнице са фиксираним потраживањем и
2) обвезнице са нефиксираним потражвањем.
Обвезнице са фиксним потраживањем имају фиксну камату, а обвезнице са
нефиксираним потраживањем могу имати разне варијанте. Тако тзв. партиципативне обвезнице имаоцу, поред камате, дају право учешћа у добити
издаваоца обвезница у складу са одлуком о издавању. У упоредном праву познате
су обвезнице без фиксираног рока доспелости, обвезнице са променљивом
каматном стопом („пливајућа стопа”).
3.4.12. Заменљиве и незамељиве обвезнице
Зависно од могућности замене за друге хартије од вредности, обвезнице
могу бити заменљиве и незаменљиве. Заменљиве конвертибилне обвезнице
дозвољавају могућност замене обвезнице за друге хартије од вредности, пре свега
за акције, у складу са обуком о издавању обвезница и законом, ималац обвезница
има право да је замени за акцију друштва, ако друштво буде одлучило да изда нову
серију акција. Замена обвезнице у акције индивидуално је право, а никако обавеза
сваког имаоца заменљиве обвезнице. Зато се замена може вршити само на захтев
имаоца заменљиве обвезнице или уз његову сагласност. Постојањем заменљиве
обвезнице и њиховом конверзијом у акције, не може бити угрожено право
прече куповине акција од стране акционара. Замена обвезница води повећању
основног капитала акционарског друштва, јер заменом обвезница за акције,
акционарско друштво се ослобађа обавезе враћања средстава које је прикупило
издавањем обвезница. Тако прикупљена средства претварају се у основни капитал
акционарског друштва.
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3.4.13. Једнократне и ануитетске обвезнице

Зависно од начина остваривања права на повраћај номиналог износа, обвезнице
могу бити једнократне које се исплаћују одједном у целости и ануитетске
обвезнице које се исплаћују се једнаким годишњим каматним периодима.
3.4.14. Обвезнице које издавалац може купити и обвезнице
које издавалац не може купити

Зависно од могућности откупа обвезница од стране издаваоца, обвезнице се
деле на: обвезнице које издавалац може купити и обвезнице које издавалац не
може купити.

3.5. Благајнички запис
Благајнички запис је хартија од вредности којом се емитент обавезује да ће
њеном имаоцу у року доспећа платити номиналну вредност назначену на њему.
Благајнички запис представља краткорочну хартију од вредности која се емитује
ради прикупљања слободних новчаних средстава. Могу га емитовати Народна
банка Србије, банке и друге финансијске организације.
Благајнички запис се издаје на рок који не може бити дужи од године дана.
Представља сигуран облик прикупљања слободних новчаних средстава. Веома је
сличан штедној књижици.
Благајнички запис је строго формална хартија од вредности, па се с тога са
правног аспекта сматра пуноважном уколико садржи прописане битне елементе:
•• ознака да је благајнички запис;
•• пословно име, односно назив и седиште емитента;
•• назив и седиште купца;
•• номинална вредност на коју запис гласи;
•• висина каматне стопе;
•• рок враћања номиналне вредности;
•• место и датум емитовања;
•• посебна права из записа.
Благајнички запис може гласити на име, по наредби, на доносиоца. Спада у
другу групу зајмовних краткорочних хартија од вредности. Благајнички запис
који емитује Народна банка Србије могу куповати банке и друге финансијске
организације.
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3.6. Комерцијални запис
Комерцијални запис је неосигурана хартија од вредности са роком доспећа до
годину дана. Емитент комерцијалног записа се обавезује да ће купцу комерцијалног
записа платити износ назначен на комерцијалном запису увећан за уговорену
камату на дан доспећа.
Комерцијалне записе најчешће емитују велики субјекти пословног права
са добрим бонитетом ради прибављања краткорочних извора финансирања.
Њиховом продајом друштва позајмљују краткорочна средства на тржишту новца
од физичких и правних лица.
3.6.1. Процедура за продају комерцијалних записа

Комерцијални записи се најчешће продају преко финансијских посредника који
уз одређену провизију врше њихову продају разним инвеститорима. Међутим,
емитенти могу и без посредника вршити продају комерцијалних записа директно
инвеститорима.
У којој мери ће емитент успети да прода комерцијалне записе зависи од
неколико фактора. Један од фактора је каматна стопа коју носи комерцијални
запис. Ова каматна стопа мора бити већа од оне на штедне улоге орочене до годину
дана. Уколико купцу комерцијални запис не доноси приход по оваквој каматној
стопи, он неће бити мотивисан да га купи већ ће своја средства орочити код банке.
Осим тога, емитенти могу своју робу продавати уз попуст ако се она плаћа
комерцијалним записима. На овај начин емитенти повећавају мотивисаност
потенцијалних купаца, али и сами имају додатну корист. Поред тога што емисијом
комерцијалних записа долазе до краткорочних новчаних средстава, емитенти
врше повећану продају своје робе и смањују залихе.
У циљу смањења ризика код улагања у комерцијалне записе емитенти могу
обезбедити да исплату главнице и камате по комерцијалним записима гарантује
банка.
Комерцијални запис је, по правилу, јефтинији извор краткорочног финансирања
од краткорочног кредита банака.
При емисији комерцијалних записа настају одређени трошкови које чине:
трошак израде елабората о оправданости емисије, трошак штампања и дистрибуције записа и каматни трошак.
3.6.2. Процедура за купoвину комерцијалних записа

Процедура за куповину хартија од вредности, у зависности од тога да ли купује
правно или физичко лице и коју хартију од вредности намерава да купи је следећа:
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Ако правно лице и купује комерцијалне записе:
•• потписује са изабраним брокером уговор о посредовању на финансијском
тржишту;
•• постојећи рачун користе за пласман у комерцијалне записе друштва;
•• налог куповине предаје брокеру;
•• након успешне трансакције, брокер доставља потврду о реализованом
налогу куповине;
•• на крају године плаћа се порез 20%.
Ако физичко лице купује комерцијалне записе:
•• потписује са брокером уговор о посредовању на финансијском тржишту;
•• отвара наменски рачун код банке са којом брокер сарађује;
•• преко брокера се даје налог за уплату средстава на наменски рачун;
•• брокер у складу са тражњом на тржишту пласира новац куповином
записа друштва;
•• продавац записа о доспећу плаћа камату умањену за порез од 20%.
Комерцијални запис представља обвезнице и цертификат, кредитна средства.
За разлику од обвезнице и цертификата, а идентично са благајничким записима,
представља краткорочна кредитна средства са роком доспећа до једне године.
Комерцијални запис по својој правној природи спада у хартије од вредности и
може гласити на име или на доносиоца.
За разлику од благајничких записа комерцијалне записе могу издавати друштва,
задруге и друга правна лица. Чини се да би требало заузети став да комерцијалне
записе не могу издавати субекти који могу издавати благајничке записе будући
да им је функција истоветна, те се не би могао наћи рацио таквог паралелизма. И
комерцијални запис може имати све функције као и друге хартије од вредности.

3.7. Цертификат
Депозитни цертификат или банкарска потврда о депозиту је писмена исправа
којом се уговор о депозиту чини подобним за трговање на секундарном тржишту.
Он представља кредитно средство које се сврстава у каузалне хартије од вредности,
јер је основ за његово издавање уговор о банкарском ороченом депозиту. То је
исправа о депонованим средствима код банке или друге финансијске организације
са роком враћања дужим од годину дана. Цертификат о депозиту може да гласи
на име и у том случају се преноси индосаментом, али и на доносиоца, којом
приликом се преноси традицијом.234
234 Васиљевић, М.: „Пословно право“, Савремена администрација, Београд 1999., стр. 835
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Емитент цертификата се обавезује да ће из депонованих средстава платити
износ и одговарајућу камату у утврђеном року. Цертификат о депозиту издаје
банка и друга финансијска организација на основу одлуке о емисији којом се
утврђује укупни износ и номинална вредност цертификата, висина и начин
обрачунавања плаћања камате, рокови доспећа за наплату.
Купци депозитних цертификата могу бити сва правна и физичка лица.
Депозитни цертификат спада у ред преносивих вредносних папира и гласи
на депоновану новчану суму у пословној банци на одређени рок и уз одређену
камату. У пракси се овај вредносни папир емитује по номиналној вредности, а
камата додаје главници и плаћа о року доспећа.
Депозитни цертификат гласи на доносиоца, издаје се на округли износ
депонован у пословној банци, на рок не краћи од седам дана, а најчешће на
три, шест, девет, дванаест месеци, а у одређеним случајевима најдуже и до пет
година. По правилу цертификат се издаје када су у питању већи новчани износи
депонованих средстава или већа вредност депонованих хартија од вредности,
будући да законитом имаоцу омогућује употребу ове изјаве у сврхе за које се могу
употребљавати све хартије од вредности.
3.7.1. Елементи депозитних цертификата
Као строго формални документ депозитни цертификат садржи следеће обавезне елементе и то:
•• ознаку за цертификат;
•• назив и седиште емитента;
•• пословно име и седиште депонента ако је депонент правно лице, односно
име и пребивалиште депонента ако је депонент физичко лице и ако
цертификат гласи на име;
•• номиналну вредност цертификата;
•• рок на који су средства депонована;
•• висину и начин обрачунавања и плаћања камате;
•• датум и место издавања;
•• ознаку серије са контолним бројем;
•• посебна права из цертификата;
•• потпис овлашћеног лица емитента и печат емитента.
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3.7.2. Врсте депозитних цертификата

Цертификат о депозиту може бити према рочности: краткорочни и дугорочни;
према начину уговарања: на фиксни рок с клаузулом или без клаузуле обнављања
и на отказни рок; и према приносу: с фиксном и варијабилном каматом.
Услови под којима је емитован цертификат о депозиту не могу се мењати.
3.7.3. Предности и недостаци депозитних цертификата

Депозитни цертификат има одређене предности у односу на обичан орочени
депозит због преносивости депозитног цертификата и отуда веће ликвидности
депонента, затим могућности да се средства депонују по вишој каматној стопи
ако је мањег кредитног ризика, због преласка права својине предајом из руке у
руку уз анонимност власника, и могућности банака да управљају својом пасивом.
Недостаци депозитног цертификата у односу на орочени депозит произилазе
из већих трошкова који настају његовим издавањем као и нижом каматом у
односу на друге врсте орочених депозита.

4. РОБНЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ
Хартије од вредности код којих је обавеза робног карактера, тј. односи се
на робу, је робна хартија од вредности. У робне хартије од вредности спадају
складишница, теретница односно коносман, товарни лист и др.

4.1. Складишница
4.1.1. Појам

Складишница је робна хартија од вредности коју издаје складиштар као
потврду да је одређену робу примио ради складиштења и да је обавезан да робу
преда законитом имаоцу складишнице или дела складишнице. Складишница је
специјална потврда о пријему робе на ускладиштење коју на захтев оставодавца
издаје складиштар. То је хартија од вредности која садржи обавезу складиштара да
ускладиштену робу врати, односно преда лицу које му презентира складишницу,
тј. имаоцу складишнице. Дакле, складишница је хартија од вредности коју издаје
складиштар на захтев депонента као доказ да је складиштар примио робу на
чување и која се може у промету пренети. Складишница је стварноправна и
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каузална хартија од вреднoсти (повезана са уговором о ускладиштењу тако да се
из ње види шта је предмет складиштења). Складишница је традициона хартија
од вредности. Преносом складишнице или њених делова преноси се и стварно
право на роби која је ускладиштена. Законити ималац складишнице има и право
својине на ускладиштеној роби.235
4.1.2. Издавање складишнице

Издавалац складишнице је складиштар који је законом овлашћен да за
примљену робу изда складишницу а на захтев оставодавца. Ако оставодавац не
захтева издавање складишнице складиштар ће издати обичну потврду о пријему
робе која нема својство хартије од вредности.
Складишницу могу издавати царинска и друга јавна складишта. Сходно
Царинском закону236 царинско складиште може бити јавно складиште или приватно складиште.
Најчешће се услуге ускладиштења робе пружају на железничким станицама
и другим местима међународног саобраћаја. Ускладиштење робе обухвата
прихватање, чување и сортирање робе и друге послове у вези са робом по налогу
оставодавца као што су утовар, истовар, обављање царинских формалности и
осигурање робе.
Након закључења уговора о ускладиштењу и пријема робе складиштар издаје
складишницу.
4.1.3. Састојци и садржина

Складишница има два дела и то су признаница (recepisse) и заложница (warant).
Ова два дела признанице су спојена, али се могу и раздвојити. Складиштар је
дужан да истовремено изда признаницу и заложницу, али не сме да издаје њихове
дупликате изузев ако је оригинал складишнице судским путем поништен.
Признаница је доказ о власништву на укладиштеној роби и служи за пренос
власништва или права располагања на ускладиштеној роби, односно служи као
легитимација за подизање робе из складишта.
Заложница служи за залогу ускладиштене робе у циљу обезбеђења добијених
кредита или зајмова.
Складишница садржи следеће податке: назив, односно име и занимање оставодавца, његово седиште, односно пребивалиште, назив и седиште складиштара,
235 Бабић, И., Привредно право, Униврзитет Сингидунум Београд, 2008. стр. 375
236 Члан 129. Царинског Закона „Службени гласник РС“, број 18/2010, 111/2012
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датум и број складишнице, место где се складиште налази, врсту, природу и
количину робе, навод о томе до ког износа је роба осигурана, као и остале податке
потребне за распознавање робе и одређивање њене вредности.237
Оставодавац је овлашћен да захтева да складиштар подели робу на одређене
делове и да за сваки део подељене робе посебно изда складишницу. Уколико
је складишница издата за робу у целини, после поделе робе, оставодавац може
захтевати издавање складишнице за сваки део робе од складиштара, само под
условом да му претходно врати складишницу за робу у целини. Оставодавац може
захтевати да му складиштар изда складишницу само за један део земенљиве робе
који је оставио код њега.238
4.1.4. Преношење

Признаница и заложница могу да се преносе заједно и одвојено путем
индосирања. Индосирање је радња којом се складишница преноси са њеног
законског имаоца на новог имаоца; изјава воље досадашњег имаоца складишнице
да је преноси на друго лице је индосамент. Лице које преноси хартију од вредности
зове се индосант, а лице на које се преноси хартија од вредности зове се индосатар.
Индосамент је писана изјава о преносу хартије од вредности која се констатује
на самој хартији од вредности.
Складишница по наредби се може конвертовати у складишницу на име ако
се у њу унесе ректа клаузула. Преношење ректа складишнице могуће је само на
основу грађанскоправне цесије јер се са њом поступа као са хартијом на име.
Преношењем складишнице (оба дела заједно) лице које добија складишницу
има потпуно право располагања са ускладиштеном робом. Уколико се одвојено
преносе делови складишнице најпре се преноси заложница. Преношењем
заложнице ускладиштена роба се даје у залогу ради обезбеђења неког потраживања.
Потом се преноси признаница. Пренос признанице без заложнице даје право
пријемнику да захтева да му се преда роба из складишта. У том случају мора
претходно исплатити имаоцу заложнице или положити складиштару износ за
имаоца заложнице који треба да му буде исплаћен на дан доспелости потраживања.
Ималац признанице без заложнице може тражити да се роба прода с тим што има
право на износ који преостане када се исплати ималац заложнице.239
Преношењем заложнице без признанице залаже се роба у складишту без њеног
изношења и предаје заложном повериоцу. Ималац заложнице стиче својство
237 Види члан 741. Закона о облигационим односима „Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85,
45/89(УСЈ), 57/89 и „Службени лист СРЈ” бр.31/93
238 Члан 742. Закона о облигационим односима „Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89(УСЈ),
57/89 и „Службени лист СРЈ” бр.31/93
239 Види члан 745. Закона о облигационим односима „Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85,
45/89(УСЈ), 57/89 и „Службени лист СРЈ” бр.31/93
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повериоца и право имаоца хартије од вредности. Приликом првог преноса
заложнице пријемник је дужан без одлагања пријавити складиштару да је на њега
извршен пренос заложнице, а складиште је дужно преписати тај пренос у свој
регистар и на самој заложници забележити да је овај пренос извршен.240
Индосирањем признанице се преноси својина на ускладиштеној роби. Првим
индосаментом признанице оставодавац престаје да буде власник робе. Оснопвно
правило је да складиштар издаје робу имаоцу оба дела складишнице. Уколико
ималац признанице после доспелости захтева од складиштара издавање робе
мора депоновати износ из заложнице тј. износ на који је издавањем заложнице
оптерећена својина на роби.
4.1.5. Протест и регресни захтев

Ако имаоцу заложнице без признанице не буде исплаћено у року потраживање
обезбеђено заложницом исти је дужан, под претњом губитка права да захтева
исплату од преносиоца, подићи протест према Закону о меници.
По протеку осам дана од доспелости потраживања ималац заложнице који је
подигао протест може захтевати продају заложене робе, а исто право припада
и преносиоцу који је исплатио имаоцу заложнице потраживање обезбеђено
заложницом.
Од новчаног износа постигнутог продајом робе издваја се износ потребан
за намирење трошкова продаје, потраживања складиштара из уговора о ускладиштењу и осталих његових потраживања насталих у вези са остављеном робом,
а затим се исплаћује обезбеђено потраживање имаоцу заложнице, док остатак
припада имаоцу признанице.241
Ималац заложнице који није могао постићи потпуно намирење продајом робе
може захтевати исплату од преносиоца (индосаната). Овај захтев мора бити
подигнут у року одређеном у Закону о меници за захтев према индосантима, и
тај рок почиње тећи од дана када је извршења продаја робе. Ималац заложнице
губи право да захтева исплату од преносилаца ако не буде захтевао продају робе
најдаље у року од месец дана од протеста.242

4.2. Коносман
Коносман или теретница представља хартију од вредности којом бродар
потврђује кориснику, на основу уговора о превозу робе поморским путем или
240 Бабић, И., Привредно право, Униврзитет Сингидунум Београд, 2008. оп. цит. стр. 377
241 Члан 747. Закона о облигационим односима „Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89(УСЈ),
57/89 и „Службени лист СРЈ” бр.31/93
242 Члан 748. Закона о облигационим односима „Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89(УСЈ),
57/89 и „Службени лист СРЈ” бр.31/93
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унутрашњим воденим путевима, пријем робе тј. товара на брод и преузима обавезу
да по завршеном превозу терета исти испоручи имаоцу ове хартије од вредности.
Значи, коносманом бродар потврђује да је примио робу ради превоза воденим
путем на одређеној релацији и издавања у луци опредељења његовом законитом
имаоцу. Коносман је хартија од вредности коју издаје бродар на захтев крцатеља,
односно наручиоца превоза бродом. Коносман представља доказ да је закључен
уговор о поморском превозу и да је примљена роба на превоз од стране бродара
и може се преносити независно од преноса робе, што значи да се њиме може у
робном промету манипулисати. Располагање коносманом значи истовремено и
располагање робом која је предата на превоз. Само манипулисање коносманом
олакшава манипулацију робом.
Као хартија од вредности коносман може да гласи на име, у том случају се
пренос врши цесијом. Може бити по наредби корисника и тада је претпоставка
да је то крцатељ, ако није у исправи означено друго лице, а пренос се врши
индосирањем, када се примењују правила меничног права, осим одредби о регресу
јер је бродар једини дужник.243 Коносман исто тако може да гласи и на доносиоца
када се њен пренос као хартије од вредности врши простом предајом.
Коносман или теретница као посебна хартија од вредности представља пре
свега:
•• стварно правну хартију од вредности;
•• традиционалну хартију од вредности;
•• каузалну хартију од вредности;
•• презентациону хартију од вредности.
Код уговора о превозу робе морем или унутрашњим воденим путевима издају
се основне превозне исправе, а то су коносман или теретница и товарни лист.
Коносман је строго формална хартија од вредности, па с тога да би се сматрала
пуноважном мора поседовати следеће елементе:
••
••
••
••
••
••
••
••

назив и седиште бродара;
име и друге податке о идентитету брода;
пословно име и седиште крцатеља;
луку - пристаниште одредишта;
количину терета према броју комада, тежини, запремини;
врсту терета;
стање терета или омота према спљном изгледу;
одредбе о возарини.

243 Види Васиљевић, М., Компанијско и трговинско право, Правни факултет Универзитета у Београду и ЈП Службени гласник Београд, 2008., стр. 392.
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4.2.1. Врсте коносмана

У зависности од полазног критеријума, коносмане можемо поделити на следеће врсте:
Према врсти превоза разликујемо:
•• коносман у поморском превозу робе;
•• коносман у превозу робе унутрашњим водама, који се издаје у једном
примерку.
Према временском тренутку издавања коносмана разликујемо:
•• коносман примљено на укрцај;
•• коносман укрцано.
Према могућности приговора на паковање робе разликујемо:
•• чисти коносман;
•• нечисти коносман.
Према начину одређивања имаоца права из коносмана разликујемо:
•• коносман на име;
•• коносман по наредби;
•• коносман на доносиоца.
4.2.2. Доказна снага коносмана

Коносман је непотпуно доказно средство у правним односима између бродара
и крцатеља. Подаци унети у коносман имају само претпостављену доказну снагу
у погледу врсте, стања и количине примљене робе па обе стране могу податке из
коносмана побијати свим дозвољеним доказним средствима. У правном односу
између бродара и крцатеља коносман има сва обележја каузалне хартије од
вредности те бродар одговара на основу оног што је стварно примио на превоз а
не на основу онога што је унето у коносман.
Коносман је потпуно доказно средство у правним односима између бродара и
примаоца као трећег лица који није уговорна страна из уговора о превозу. Бродар
одговара примаоцу у свему према садржају коносмана, независно од тога какву
је робу примио, под условом да је прималац савестан.

4.3. Товарни лист
Товарни лист по правилу представља писмену исправу којом поверилац
потврђује пошиљку или наручиоцу превоза да је примио робу на превоз. Сам
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уговор о превозу егзистира независно од тога да ли је или није издат товарни
лист. У неким случајевима превозилац уместо товарног листа издаје потврду о
томе да је примио робу на превоз. Товарни лист или потврда о пријему робе на
превоз треба да садржи следеће елементе:
•• пословно име или име пошиљаоца са пуном адресом;
•• количину, врсту и садржину пошиљке;
•• вредност драгоцености и других скупоцених ствари ако се ради о
њиховом превозу;
•• место опредељења пошиљке;
•• износ накнаде за превоз;
•• означење примаоца пошиљке;
•• означење да је накнада плаћена унапред или да је треба платити прималац;
•• ако је пошиљка оптерећена онда означење своте са којом је пошиљка
оптерећена, место и датум издавања товарног листа, а може и одредбу
о начину превоза, путном правцу пошиљке, плаћању царине идр.
Товарни лист може бити преносиви и непреносиви. Непреносиви товарни
лист нема својство хартије од вредности.
Према закону преносиви товарни лист гласи на примаоца и он је овлашћен да
преузме пошиљку, али товарни лист може да гласи и на доносиоца и тада садржи
клаузулу „предаје доносиоцу товарног листа”, а може да гласи и по наредби и тада
стоји клаузула „по наредби”.
Преносиви товарни лист као хартија од вредности јавља се као преносиви
товарни лист у железничком саобраћају, преносиви товарни лист у друмском
собраћају, и преносиви товарни лист у ваздушном саобраћају.
Сва три товарна листа појављују се као хартија од вредности и могу да гласе
по наредби и на доносиоца. Пошиљалац и превозник могу споразумно одредити
да превозилац изда товарни лист по наредби или на доносиоца. Преносиви
товарни лист по наредби преноси се индосаментом, а преносиви товарни лист
на доносиоца, предајом.
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5. ЛЕГИТИМАЦИОНИ ПАПИРИ И ЗНАЦИ
5.1. Појам легитимационих папира
Легитимациони папири су писмене исправе које су веома сличне хартијама од
вредности. Према Закону о облигационим односима садрже одређену обавезу за
њиховог издаваоца, у којима није назначен поверилац, нити постоји шанса да се
у било којим околностима могу дати, тј. уступити некоме и на које се примењују
одредбе о хартијама од вредности244.
Овим исправама се сматрају: железничке карте, позоришне и друге улазнице,
бонови и друге њима сличне исправе. Легитимациони папири служе за легитимисање повериоца у једном правном односу. Пошто ови папири не садрже
означење повериоца, по томе и не личе на хартије од вредности на доносиоца.
Мада ови папири могу гласити на име неког лица.
5.1.1. Фундаменталне разлике између легитимационих папира
и хартија од вредности

Легитимациони папир не мора да има све оне елементе које мора да садржи
хартија од вредности. Железница је, на пример, у обавези да превезе лице које
има возну карту, као што је издавалац хартије дужан да обавезу уписану на хартији
изврши доносиоцу хартије.
За разлику од хартије, железничка карта нема означење да гласи на доносиоца
зато јер се то подразумева. Позоришне карте, не садрже време издавања, зато
што је то и за односе између издаваоца улазнице и посетиоца небитно. Битно
је то да је на улазници означено за коју представу важи. За легитимационе
папире не постоји првило да морају бити потписани од стране издаваоца. Због
тога су легитимациони папири такве исправе које не садрже све елементе које
садрже хартије од вредности, па се зато на основу овог разлога може рећи да оне
представљају непотпуне хартије од вредности.
Ове исправе не садрже детаље о обавези издваоца, јер то што је уписано није
од великог значаја.
Као и код хартија од вредности, сваки ималац легитимационог папира је
овлашћен да од његовог издаваоца затражи извршење неке обавезе, док је
издавалац папира овлашћен да обавезу изврши имаоцу папира, без упуштања
у материјалну легитимност имаоца папира што значи, без проверавања да ли је
ималац папира његов сопственик или да држи папир брз икаквог основа.
244 Члан 257. Закон о облигационим односима „Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89(УСЈ),
57/89 и „Службени лист СРЈ” бр.31/93
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Легитимациони папири морају бити поднети дужнику када поверилац захтева
извршења чинидбе на коју се папир односи.245 „Ако ималац легитимационог
папира изгуби папир, ипак може доказивати да на основу посла који је закључио
са издаваоцем папира, има право да захтева извршење одређене чинидбе”246. Зато
губитак штедне књижице на доносиоца не мора да значи да је улагач изгубио
право.
За разлику од хартија од вредности у легитимационим папирима није
инкорпорисано право из хартије у саму хартију, тако да у случају њиховог губитка
поверилац не губи овлашћења. Ималац легитимационих папира може својства
повериоца доказивати осталим доказним средствима.
Хартије од вредности су у оптицају због чега је негоцијабилност њихова битна
функција. Супротно, легитимациони папири нису намењени оптицају и могу се
преносити простом предајом, осим ако гласе на име јер се тада преносе цесијом.

5.2. Појам легитимационих знакoва
Легитимациони знаци су гардеробни или слични знаци који се састоје из
комада хартије, метала или другог материјала, на којима је обично утиснут
неки број, или наведен број предатих предмета а који обично не садржи нешто
одређено о обавези њиховог издавања и служи само да покаже ко је поверилац у
облигационом односу приликом чијег настанка су издати.247
5.2.1. Садржина легитимационих знака

Легитимациони знаци не садрже означења имена повериоца по чему су
слични хартијама од вредности на доносиоца и легитимационим папирима у
којима није означен поверилац. Ова се сличност састоји и у легитимационој
функцији. Пошто је легитимациона функција природно обележје легитимационих
папира и знакова, у немачкој правној терминологији се легитимациони папири
исказују као „квалификовани легитимациони папири”, а легитимациони знаци
као „једноставни легитимациони знаци”.
Легитимациони знаци имају ограничену легитимациону способност и то
само у корист издаваоца у доброј мери, који се може поуздати у легитимацију
доносиоца знака, односно да је он поверилац из облигационог односа, те може са
ослобађајућим дејством извршити обавезу. У тренутку издавања, легитимациони
знак је један доказ да је заснован одређени облигациони однос између његовог
245 Brox, H., Hundelsretch und Wertpapиerrecht, Munchen, 1984. стр. 367
246 Јанковец, И., Привредно право, Jавно предузеће „Службени лист СРЈ“, Београд, 1999. стр. 762
247 Члан 258. Закона о облигационим односима„Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89(УСЈ),
57/89 и „Службени лист СРЈ” бр.31/93
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издаваоца и примаоца. Касније, ова доказна снага у односима повериоца не
може бити потпуна, зато издавалац као дужник можe да захтева да доносилац
легитимационог знака докаже своје својство повериоца и на неки други начин
нпр. описом предмета остављеног у гардероби. Ако издавалац изврши своју
обавезу у доброј вери, што је претпоставка, онда се ослобађа своје обавезе.
Код легитимационог знака, ослабљеност легитимне функције утиче и на терет
доказивања у случају да издавалац посумња у материјалну легитимност доносиоца
овог знака. Код овог знака, у овом случају сам доносилац знака би морао другим
доказним средствима доказати своје својство повериоца, док код вредносних
папира доносиоцу код легитимационих папира без означеног имена повериоца,
издавалац мора доказати да доносилац није материјално легитимисан и да захтева
извршење те обавезе.248
Поверилац може захтевати испуњење обавезе иако је изгубио легитимациони
знак.
Пошто легитимационе знаке не одликује начело инкорпорције као ни негоцијабилност хартија од вредности то за разлику од легитимационих папира закон
не упућује на сходну примену правила хартија од вредности. За разлику од хартија
од вредности, где су правни односи објективизирани, код легитимационог знака
ови односи су субјективизирани, па се зато у сваком појединачном случају треба
држати заједничке воље издаваоца и примаоца знака.

6. платне КАРТИЦЕ
6.1. Појам платне картице
Платна картица јесте инструмент безготовинског плаћања који њеном кориснику омогућава плаћање роба и услуга и подизање готовог новца.249
Плaтнa кaртицa jeстe плaстичнa кaртицa с мaгнeтним зaписoм кoja служи
зa бeзгoтoвинскo плaћaњe рoбa и услугa и пoдизaњe гoтoвинe у бaнкaмa или нa
бaнкoмaтимa.
Oблик, сaдржину и нaчин упoтрeбe плaтнe кaртицe утврђуje бaнкa, у склaду сa
свojим пoтрeбaмa и мeђунaрoдним стaндaрдимa.250
Платна картица може бити кредитна и дебитна.
248 Васиљевић, М., Трговинско право, Научна књига, Београд, 1991. стр. 730-731.
249 Члан 2. став 1. тачка 14. Закона о заштити корисника финансијских услуга, „Службени гласник
РС, број 36/2011.
250 Тачка 11. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног
промета, „Службени гласник РС“, број 57/2004, 82/2004, 98/2013
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6.2. Појам и функције кредитне картице
Кредитна картица је платна картица која њеном кориснику омогућава подизање
готовог новца и плаћање робе у услуга на кредит.
Кредитна картица је, пре свега, инструмент плаћања, али и инструмент
краткорочног кредитирања потрошача и корисника услуга од стране произвођача
на основу њиховог уговора са издавоцем ових картица. Ове картице, у новије
време, се употребљавју као посебна врста конто картице за мале кредите од стране
самог издаваоца картица. Поред ових функција постоје и друге, а то су да је она
инструмент за повлачење новца из дистрибутера или аутомата.251
6.2.1. Издаваоци кредитних картица

Када су кредитне картице настале, као њихови издваоци су се јављале банке и
друге финансијске институције, а поред њих се данас јављају и специјализована
друштва кредитних картица (VISA, MasterCard/Maestro, American Express, Diners
Club Card, DinaCard i YUBA), као и индустријски трговачки субјекти.
6.2.2. Врсте кредитних картица

Кредитне картице се могу поделити према различитим критеријумима али се
по значају могу издвојити према критеријуму функција кредитне картице, према
критеријуму броја учесника у правном односу и према начину отплате.
Према критеријуму функција могу бити:
•• картице плаћања;
•• картице кредита;
•• картице гаранције чека (картица EUROCHEQUE);252
•• картице повлачења новца из дистрибутера и аутоматских шалтера;
•• картице са више функција;253
Према критеријуму броја учесника постоје:
•• специјалне кредитне картице;
•• универзалне кредитне картице.
251 Jeantиn, droиt commercиal, Parиs, 1988, s. 148-149; Царић С., Банкарски послови и хартије од
вредности, Београд, 1981. стр 210-211
252 Clarottи, le project europeen, u; Gavalda, Les cares dapaиement, Parиs, 1980. s. 108-109.
253 Bellangert, les cares dapaиement, u; Gavalda, s. 2-12.
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Према начину отплате кредитне картице могу бити:
•• oнe зa кoje сe свaкoг мeсeцa плaћa oдрeђeни прoцeнaт укупнoг дугa
(revolving кaртицe),
•• oнe зa кoje сe свaки пoтрoшeни изнoс дeли нa дoгoвoрeни брoj jeднaких
мeсeчних рaтa (installment кaртицe) и
•• oнe зa кoje сe цeo дуг нaпрaвљeн у jeднoм мeсeцу плaћa слeдeћeг мeсeцa.

6.3. Дебитне картице
Дебитна картица је платна картица која њеном кориснику омогућава плаћање
робе и услуга и подизање готовог новца.254
Ове картице издаје банка или друга финансијска организација, али на основу
средстава на текућем рачуну, девизном рачуну или на рачуну депозита грађанима.
Власник ове картице мора да има покриће код банке или код неке финансијске
организације, ако жели да добије и употребљава дебитну картицу (осим ако има
уговорени минус).
Она је инструмент безготовинског начина плаћања, а не инструмента кредитирања. Дебитна картица може гласити на име и не може се преносити.255

6.4. Природа платних картица
Платна картица по природи спада у легитимационе папире, а не у хартије
од вредности. Платном картицом се њен ималац легитимише код организације
која продаје робу или врши услугу уз њено коришћење на основу уговора са
издаваоцима ове исправе. Она обично гласи на име одређеног лица. Платну карту
замењује њен издавалац.

254 Члан 2. став 1. тачка 16. Закона о заштити корисника финансијских услуга „Службени глсник
РС“, бр. 36/2011
255 Јанковец, И., Привредно право, Привредни саветник АД Београд и Организација за правну
едукацију и културу права „Проиурис“ оп. цит. стр. 765.
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Глава XIV

УГОВОРНО ПОСЛОВНО ПРАВО

1. ПОЈАМ УГОВОРА У ПРИВРЕДИ
У правној теорији за уговоре пословног права коришћени су различити изрази:
послови промета робом256, уговори робног промета257, послови робног промета258,
привредно правни послови.259
Правни облик у коме се обављају послови у привредном промету су уговори.
Закон о облигационим односима уговоре у привреди дефинише као уговоре у
привреди које правни субјекти закључују међу собом. Из ове дефиниције може се
закључити да је у нашем праву појам уговора у привреди одређен истовремено и
субјективним и објективним критеријумима. Основни критеријум према коме се
одређује да ли ће се неки уговор сматрати уговором у привреди је субјективног
карактера.
Према Закону о облигационим односима уговори у привреди су они које
предузећа и други привредни субјекти закључују међу собом у обављању своје
делатности.260 Кроз ту законску дефиницију огледају се субјективни и објективни
критеријуми одређења уговора у привреди. Субјективни зато што их закључују
привредни субјекти, а објективни зато што су то учинили обављајући своје
пословање.
256 Опште узансе за промет робе, број 1 „Службени лист ФНРЈ”, бр. 15/54
257 Капор, В., Царић, С.: „Уговори робног промета”, Центар за привредни консалтинг, Нови Сад,
2000.
258 Антонијевић, З.: „Привредно право”, Београд, 1986.
259 Голдштајн: „Привредно уговорно право”, Загреб, 1974.
260 Члан 25. Закона о облигационим односима, „Службени лист СФРЈ”, бр. 27/78., 39/85 и „Службени лист СРЈ”, бр. 31/93
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Законском дефиницијом уговора у привреди одређене су две врсте ових
уговора. Најпре, основни уговори које привредни субјекти међусобно закључују
у обављању делатности које сачињавају предмет њиховог пословања. Другу
врсту уговора у привреди представљају споредни или акцесорни уговори које
привредни субјекти закључују у вези са делатностима које представљају предмет
њиховог пословања.
Привредни уговори су они уговори који су везани за промет робе и вршење
услуга у робном промету, а који се закључују између привредних субјеката чија
је то редовна делатност. Закључивањем ових уговора привредни субјекти не
регулишу све своје правне односе, већ они закључују и низ других уговора који
не спадају у уговоре привредног права.
Најважнији уговор привредног права је уговор о куповини и продаји робе,
односно, уговор о купопродаји. Поред овог уговора јавља се и низ других који
омогућују продају робе: уговор о превозу, уговор о посредовању, уговор о
осигурању, уговор о контроли робе, уговор о шпедицији и други.
Закон о облигационим односима говори искључиво само о двостраним уговорима у привреди, а да би се на један уговорни однос применила посебна правила
која важе само за уговоре у привреди потребно је да су обе уговорне стране
привредни субјекти. Према нашем позитивном праву није могуће да се посебна
правила из уговора у привреди примењују само на једну уговорну страну.

2. ОСОБИНЕ УГОВОРА У ПРИВРЕДИ
Уговори у привреди имају извесне посебности које их издвајају од уговора
у грађанском праву. Њихова основна обележја су савесност и поштење, појачана
пажња, обезбеђење за њихову реализацију и могућност интервенције државе. С тим
у вези треба истаћи низ детаља.
Уговорне стране - Привредни уговори су они уговори које закључују привредни
субјекти и друга правна лица која обављају привредну делатност.
Предмет уговора - Предмет уговора у привреди је промет роба и услуга. Под
робом се сматрају производи који су намењени тржишту, а услуге представљају
одређене активности за задовољење потреба учесника уговора.
Масовност закључивања уговора у привреди - уговори у привреди се закључују
свакодневно, у великом броју. Послови које обављају привредни субјекти заснивају
се и извршавају на основу уговора у привреди.
Неформалност - Због великог значаја уговора у привреди, држава врши одређени утицај на исправност закључених уговора тако што је либерализовала начин
њиховог закључења.
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Двостраност и теретност уговора - Ова карактеристика уговора у привреди
се огледа у чињеници да су уговори у привреди двострано обавезни, односно, да
се поводом сваког уговора стварају права и обавезе за обе уговорне стране. Ови
уговори су истовремено и теретни, јер свака уговорна страна у остварењу уговора,
има одређену обавезу према другој уговорној страни.
Појачана одговорност у односу на уговоре грађанског права - Уговорне
стране код уговора у привреди имају појачану одговорност, нарочито у случају
неизвршења или непотпуног извршења обавеза. Велики привредни значај ових
уговора условљава појачану пажњу која, поред осталог, подразумева и накнаду
штете.
Краћи рокови застарелости - За односе уговорних страна у привреди,
карактеристично је да су рокови застарелости потраживања по правилу краћи
него у грађанском праву.
Специјализовани судови – Интервенција државе се огледа кроз решавање
евентуално насталих спорова из уговора у привреди. Надлежни су специјализовани судови и арбитраже.
Пренос права и ствари - И код уговора у привреди најчешће се врши на
симболичан начин. Једна уговорна страна предаје другој уговорној страни
одређене исправе (складишница и сл.) или робу, а друга уговорна страна преузима
те исправе или ту робу.

3. ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА У ПРИВРЕДИ
Закључивање уговора у привреди обавља се у неколико фаза.

3.1. Преговори
Преговори представљају радње које претходе закључивању уговора у привреди.
Они су врло чести, с обзиром да се њима постиже конкретна формулација састојака
понуде за закључење уговора у привреди. Тиме се постиже већа сигурност да ће
до закључења уговора доћи. Преговори не обавезују преговараче, за разлику од
понуде која обавезује само понуђача и уговора који обавезује обе уговорне стране.
Од њих може одустати у сваком тренутку и лице које је дало иницијативу за
преговоре и лице које је прихватило такву иницијативу. Преговори не производе
правне последице осим под одређеним условима када преговарач који је водио
преговоре без намере да закључи уговор има обавезу да другом преговарачу
надокнади штету насталу вођењем преговора. Преговоре треба разликовати
од сродних правних института, као што је уговор о преговорима, код којих се
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уговорне стране обавезују да ће приступити преговорима ради закључивања
одређеног уовора. Што се тиче трошкова насталих вођењем преговора, важи
правило да свака страна сноси своје трошкове, а заједничке деле на једнаке делове.

3.2. Понуда за закључење уговора
Понуда за заључење уговора представља изјаву воље једног лица којом позива
другу страну да закључе уговор. То значи да до закључења уговора обично долази
на иницијативу једне стране. Лице које позива на закључење уговора назива се
понудилац, а лице коме је позив за закључење уговора послат назива се понуђени.
Да би се једнострана изјава воље једног лица сматрала понудом, мора имати
одређене карактеристике:
•• понуда мора да садржи битне елементе будућег уговора;
•• из садржине понуде мора недвосмислено да прoизилази намера за
закључење уговора;
•• понуда мора да долази лично од лица које жели да закључи уговор;
•• понуда мора бити упућена одређеном лицу с којим се намерава закључити
уговор;
•• понуда мора да има одређено време до којег важи, односно свој рок
трајања.
Прихват понуде је изјава воље понуђеног о прихватању понуде. Прихватањем
понуде постигнута је сагласност, воља обеју страна за закључење уговора, па се
уговор сматра закљученим. Да би изјава воље о прихватању понуде произвела
правно дејство, потребно је да прихват понуде задовољи одређене критеријуме:
•• прихват понуде мора у потпуности да одговара понуди;
•• прихват понуде мора да садржи јасну и недвосмислену изјаву воље
понуђеног за закључење уговора;
•• прихват понуде мора доћи од лица коме је понуда упућена;
•• прихват понуде мора да буде благовремен.

3.3. Време закључења уговора
Време закључења уговора је врло значајно. Одређивање времена закључења
уговора зависи од чињенице да ли се уговор закључује између присутних или
одсутних уговорних странака. Када је у питању закључивање уговора између
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присутних странака, време закључења је онај тренутак када су уговорне стране
постигле сагласност о битним елементима уговора. Када је реч о тренутку
закључења уговора између одсутних странака, могу се разликовати три важне
теорије:
•• по теорији изјаве сматра се да је уговор закључен у тренутку када је
понуђени послао изјаву о прихватању понуде понудиоцу;
•• по теорији сазнања сматра се да је уговор закључен у тренутку када је
понудилац сазнао за садржај примљене изјаве о прихватању понуде;
•• по теорији пријема сматра се да је уговор закључен оног тренутка кад
је понудилац примио изјаву понуђеног којом га овај обавештава да
прихвата понуду за закључење уговора. У нашем праву прихваћена је
теорија пријема.

3.4. Место закључења уговора
Место закључења уговора такође има велики правни значај. Према њему се
одређује и место извршења уговора. Према месту закључења уговора одређује се
право које ће се применити на уговорни однос странака. Ако се уговор закључује
између присутних страна, сматра се да је закључен у оном месту у којем су се
странке налазиле у тренутку када је постигнута сагласност воља. Ако се уговор
закључује између одсутних лица, као место закључења уговора сматра се оно место
где је понудилац имао своје пословно седиште у тренутку закључења уговора.

3.5. Облик закључења уговора
Уговоре у привреди карактерише њихова неформалност. У начелу, сви су
уговори неформални. Међутим, за извесне уговоре у привреди неопходна је
посебна форма која представља битан елемент таквог уговора (нпр. Купопродајни
уговор непокретности мора бити закључен у писаној форми).

3.6. Посебни начини закључивања уговора
Због неопходности свакодневног закључивања уговора и омогућавања
њиховог брзог закључивања, све више се користе савремена средства веза. Тако
се уговори у привреди закључују преко телефона, путем телеграма, преко телепринтера и непосредно радио везом. Све присутније је закључивање уговора
преко пуномоћника и уговора по приступу.
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4. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УГОВОРА У ПРИВРЕДИ
У случају да једна од уговорних страна не испуни своју обавезу уговором
утврђену, или је неуредно изврши, другој уговорној страни стоји на располагању
тужба као опште средство за остварење и заштиту права. Тужбом се може
тражити да суд наложи другој страни да своју обавезу из уговора испуни или
да надокнади штету која је нанета услед неизвршења обавезе или неуредног
извршења. Уговорне стране желе обезбеђење за правилно извршење уговора,
чиме остварују циљ ради кога су уговор и закључиле. Средства којима се врши
обезбеђење уговора представљају специјалне гаранције које уговорним странама
стоје на располагању да их употребе. Најзначајнија средства за обезбеђење
извршења уговора су: капара, јемство, уговорна казна, пенали, одустаница, залога,
право придржаја, предујам, камата, одрицање од права на приговор...

4.1. Капара
Капара је одређена сума новца коју даје једна уговорна страна другој уговорној
страни приликом закључења уговора и која служи као средство за обезбеђење
извршења уговора. У исто време, капара представља доказ да је уговор закључен.
Капару најчешће даје она уговорна страна која има већи интерес да се уговорна
обавеза изврши, мада је може дати свака уговорна страна.
Позитивни прописи Републике Србије упућује на то да се сматра да је тренутак
предаја капаре једне уговорне стране другој у ствари време закључења тог
уговора.261 Изузетак је само у случају када се уговором другачије одреди.
Капара се урачунава у цену, или враћа, након испињења уговора. Ако дође до
неизвршења уговора кривицом уговорне стране која је примила капару, супротна
страна може да тражи извршење уговора ако је могуће и накнаду штете због
доцње или враћање двоструко веће капаре.
Ако пак дође до неизвршење уговора кривицом уговорне стране која је дала
капару, на другој уговорној страни је да тражи извршење уговора ако је могуће и
накнаду штете, а да при том капару урачуна у накнаду или је врати, или да задржи
примљену капару.

4.2. Аванс
Аванс или предујам је износ новца или нека друга имовинска корист коју једна
уговорна страна даје другој ради испуњења њене уговорне обавезе. Давање аванса
261 Члан 79. ст. 1. Закона о облигационим односима „Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89
(УСЈ), 57/89 и „Службени лист СРЈ” 31/93
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има за циљ да олакша положај уговорне стране која има обавезу испуњења уговора
и тиме јој омогућава вршење радње која је предмет уговора.
У случају враћања аванса важи правило да се исти не враћа у двоструком него
у једноструком износу.

4.3. Јемство
Јемство је такво средство за обезбеђење испуњења уговорне обавезе где се
треће лице, које није странка у уговору, обавезује да ће повериоцу испунити
доспелу обавезу дужника, ако је дужник не испуни. Јемство настаје закључењем
уговора о јемству између повериоца и трећег лица које се назива јемац. На основу
уговора о јемству настаје обавеза јемца да изврши обавезу коју дужник није
извршио и право повериоца да од јемца тражи извршење те обавезе.

4.4. Уговорна казна
Уговорна казна је уговором одређени износ новца или друга имовинска корист,
коју је једна уговорна страна дужна да исплати, односно прибави другој уговорној
страни за случај да своју обавезу не испуни или је испуни са задоцњењем. Уговорна
казна је најчешће средство обезбеђења уговора у нашем праву код уговора у
привреди. Она представља средство за учвршћивање уговорне дисциплине која
је неопходна између субјеката пословног права као уговорних страна.
Обавеза плаћања уговорне казне постоји искључиво ако је иста уговорена
уговором.

4.5. Пенали
Пенали су одређена сума новца или нека друга имовинска вредност коју је
уговорна страна дужна да плати за случај да дође до неиспуњења или задоцњења
у испуњењу уговорне обавезе, за шта је она одговорна. Наши позитивни
прописи предвиђају императивним нормама постојање пенала, и они се не могу
искључити вољом странака. За плаћање пенала је потребно постојање услова који
је одговорност једне уговорне стране због неуредног извршења финансијских
обавеза.

4.6. Одустаница
Одустаница је одређена сума новца или нека друга имовинска корист коју по
уговору једна страна даје другој страни у случају да једностраном изјавом жели
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да одустане од уговора пре његовог испуњења. Одустаница се одређује самим
уговором и може се уговорити у корист једне или обеју страна.
Одустаница може бити у било каквој имовинској користи, али је по правилу
то одређена сума новца. Одустаница се даје другој уговорној страни заједно са
својом изјавом о одустајању. Уобичајено је да се уговором одређују рокови до
којих се може одустати од уговора.
Постојање кривице уговорних страна није претпоставка за плаћање одустанице, већ је то својевољно једнострано одустајање од уговора једне уговорне
стране.

4.7. Затезна камата
Неизвршење, као и неуредно извршење новчаних обавеза, повлачи плаћање
затезних камата. Камата се плаћа у новцу у случају да дужник није на време
извршио своју новчану обавезу. Затезну камату дужник плаћа увек кад је у доцњи
с плаћањем, па и у случају кад је до доцње дошло без његове кривице.

4.8. Залога
Залога представља гаранцију за испуњење уговорне обавезе. Настаје у случају
кад дужник или неко треће лице повериоцу преда одређену ствар на којој постоји
право својине, како би поверилац из њене вредности могао да наплати своје
потраживање у случају да то дужник не учини по његовој доспелости.
Предмет трговачке залоге јесу покретне ствари и хартије од вредности. Она
може бити уговорна и законска. Предмет залоге треба да буде пренет у државини
примаоца залоге. Залога се реализује продајом преко овлашћеног посредника и
без посредовања суда. О томе залогопримац обавештава залогодавца.
Када говоримо о законској залози, онда се претпоставља да је одређена роба
дужника већ у државини повериоца. Та законска залога позната је и као прећутна.

4.9. Право придржаја
Право придржаја или ретенција је право повериоца да задржи дужникове
ствари које се код њега налазе, док му дужник не намири потраживање које је
већ доспело. Право придржаја је сродно установи залоге.
Право придржаја је познато у нашој правној теорији и као право придржања,
право задржања или право зарджавања.
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Право придржаја првенствено служи као средство психичке принуде.
Поверилац добија право да се намири из задржаног предмета уколико би
тражбина настала из трговачких послова, да је иста доспела и да је дужникова
ствар уз његову сагласност у државини повериоца.

4.10. Одрицање од права на приговор
Одрицање од права на приговор састоји се у томе што се једна уговорна страна
унапред уговором обавеже да против друге уговорне стране неће користити
приговор на који би иначе имала право, када јој та друга страна затражи испуњење
обавеза.

5. ПРОМЕНЕ У УГОВОРИМА У ПРИВРЕДИ
Промене у уговорима у привреди су врло различите. Променити се могу и саме
уговорне стране, поверилац и дужник, а често се у пракси дешавају и промене у
самој садржини уговора. Промене у уговорима у привреди могуће су за све време
трајања уговора, до тренутка неизвршења уговорних обавеза.

5.1. Промене уговорених страна
У току трајања уговора може доћи до промене повериоца који своје потраживање уступи неком трећем лицу. До промене дужника долази у случају када
треће лице преузима обавезу дужника, чиме постаје странка у уговору уместо
постојећег дужника. Променом повериоца код уговора у привреди потраживање
из уговора прелази са досадашњег повериоца на новог. Ово уступање назива се
цесија. Цесија настаје на различите начине, па се могу разликовати више врста
цесија: законска, судска и уговорна. Промена дужника настаје уговором између
дужника и трећег лица на основу кога то треће лице преузима на себе обавезу да
изврши дужникове обавезе.

5.2. Промена садржине уговора
До промене садржине уговора долази увек ако се промени неки од елемената
већ закљученог уговора. Може се мењати предмет уговора, место, време, начин
испуњења уговорне обавезе, и др. Садржина уговора може се мењати споразумом
уговорних страна или вољом једне уговорне стране.
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5.3. Промена уговора због промењених околности
Да би једна уговорна страна могла тражити промену садржине уговора, или
чак раскидање уговора због промењених околности, неопходно је да су испуњене
одређене претпоставке:
•• потребно је да су после закључења уговора настале нове околности, а
које уговорна страна није могла избећи или савладати;
•• када је испуњење обавеза једне уговорне стране постало отежано или се
не може остварити сврха уговора услед таквих околности;
•• да све околности морају наступити пре рока који је одређен за испуњење
уговорне обавезе.
Наступање поменутих околности јесте предуслов за промену садржине уговора
који се може извршити.

6. ИСПУЊЕЊЕ УГОВОРА У ПРИВРЕДИ
Уговори се закључују са циљем да буду извршени, односно да се њиховом
реализацијом остваре интереси уговорних страна. У вези с извршењем уговора
у привреди, потребно је разликовати одређене специфичности које се односе на
субјекте испуњења, предмет испуњења, затим време, место и начин испуњења
уговора.

6.1. Субјекти испуњења
Субјекти испуњења уговора у привреди су саме стране које су уговор закључиле.
Према томе, дужник је дужан да своју обавезу изврши повериоцу. По правилу,
то чини лично дужник, а не неко трећи. Такође, обавеза се извршава лично
повериоцу, а не неком трећем лицу.

6.2. Предмет испуњења
Предметом испуњења уговора у привреди сматра се оно што чини његову
обавезу. Према томе, поверилац може захтевати од дужника само оно што је
уговором предвиђено као његова обавеза. Дужник своју обавезу мора испунити
у целости. Поверилац није дужан да прими делимично испуњење обавезе.
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6.3. Време испуњења
Време испуњења уговора је оно време у коме је дужник у обавези да изврши
своју обавезу. Најчешће се време испуњења одређује самим уговором. Уговором
се може једној уговорној страни предвидети право да она одреди време испуњења
обавезе. У овом случају она је дужна да другу уговорну страну обавести које је
време испуњења уговора одредила.

6.4. Место испуњења
Место испуњења уговора најчешће се утврђује уговором, а могуће је да га
странке одреде накнадним споразумом. За неке уговоре у привреди, место испуњења обавезе је утврђено позитивним прописима.

7. ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ УГОВОРА У ПРИВРЕДИ
Уговорне стране су дужне да обавезе из уговора изврше онако како су уговором
предвиђене и одговорне су за њихово извршење. Обавеза извршења уговора
припада обема уговорним странама. Из овога проистиче одговорност и за
једну и за другу уговорну страну за случај неиспуњења или неуредног испуњења
одговарајућих обавеза из уговора у привреди. Оваква одговорност се назива
уговорна одговорност. Да би уговорна одговорност наступила, потребно је да су
наступиле такве претпоставке којима се врши повреда пуноправно закљученог
уговора у привреди.
Уговорне стране могу уговором ублажити, пооштрити или искључити уговорну одговорност за повреду уговора, али та њихова могућност је ограничена.
Дозвољена је могућност да се уговором прошири одговорност и на одређене
случајеве за које одговорност не би постојала по општим правилима. Одговорност
се може проширити и одређивањем појма више силе, тако што ће се уговором
предвидети само неки догађаји који ће се сматрати вишом силом. Уговорима у
привреди одговорност се може искључити на тај начин што ће се одредити шта
се сматра вишом силом.
Уговорна страна која је штету претрпела има право на њену надокнаду од друге
уговорне стране. Према томе, ако дужник не испуни своју обавезу или задоцни са
њеним испуњењем, поверилац има право да од њега захтева накнаду штете коју
је због тога претрпео. Поверилац има право на накнаду обичне штете и измакле
користи, које је дужник у време закључења уговора морао предвидети као могуће
последице повреде уговора.
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7.1. Доцња дужника
Дужник запада у доцњу ако своју уговором одређену обавезу није извршио
на време. Дужникова доцња производи одређена правна дејства. С обзиром да
је сврха уговора његово испуњење, дужник може своју обавезу испунити и после
протека рока за његово испуњење. Ово право дужника да уговоре извршава и
пошто је дошао у доцњу, припада му све док га поверилац не обавести да одустаје
од уговора због дужникове доцње. Ако је дужникова обавеза новчане природе,
коју није извршио у одређеном року, дужник је у обавези да повериоцу плати
затезну камату.

7.2. Доцња повериоца
И поверилац као и дужник може пасти у доцњу. Поверилачка доцња настаје
када поверилац без основаног разлога одбије да прими испуњење дужникове
обавезе или ако спречи, односно онемогући испуњење својим понашањем. У
првом случају, поверилачка доцња настаје ако поверилац без основаног разлога
одбије дужникову доспелу обавезу коју му овај нуди. У другом случају, поверилачка
доцња настаје ако поверилац онемогућује правилно испуњење дужникове обавезе
тиме што не предузима радње које би био дужан предузети да би дужник могао
испунити своју обавезу. Поверилачка доцња производи одређена правна дејства
која се најпре састоје у томе да од повериоца захтева накнаду штете која му је
проузрокована овом доцњом, изузев у случајевима за које поверилац није крив,
а који су проузроковали његову доцњу.

8. ПРЕСТАНАК УГОВОРА У ПРИВРЕДИ
Престанком уговора престаје уговорни однос између уговорних страна,
односно престају права и обавезе настале уговором. Постоји више начина
престанка уговора у привреди.

8.1. Престанак уговора испуњењем
Испуњењем уговора престају обавезе и права уговорних страна, чиме су оне
оствариле циљ ради којег су уговор и закључиле. Сматра се да је уговор испуњен
ако свака уговорна страна потпуно и уредно испуни своју уговорну обавезу.
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8.2. Престанак уговора споразумом страна
Уговорне стране могу споразумно одустати од већ закљученог уговора. На
основу споразума уговорних страна уговор може престати испуњењем уговорних
обавеза или у току самог њиховог извршења.

8.3. Престанак уговора вољом једне стране
То ће бити случај ако је самим уговором предвиђено право једне стране да
плаћањем одустанице одустане од закљученог уговора. О својој намери она је
дужна да обавести другу уговорну страну.

8.4. Престанак уговора због немогућности испуњења
Немогућност испуњења уговорне обавезе увек наступа као последица одређених догађаја и подразумева немогућност да се постигне циљ ради кога се
уговорна обавеза предузима.

8.5. Престанак уговора због пропасти предмета уговора
Сматра се да уговор у привреди престаје због пропасти предмета уговора, ако
је за предмет уговора везано постојање одређене ствари.

8.6. Престанак уговора због поништења
Уговор у привреди може бити поништен од стране државног органа у случају
да је закључен противно прописима и схватањима морала. Такав уговор се назива
апсолутно ништавним и његово поништење из тих разлога може тражити свако
лице.

8.7. Престанак уговора због застарелости
Под застарелошћу се подразумева проток времена услед чега се губи захтев
за правну заштиту. До престанка уговора у привреди по овом основу долази кад
једна уговорна страна не захтева од друге да јој изврши уговорну обавезу за време
које је позитивним прописима утврђено.
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8.8. Престанак уговора престанком уговорене стране
У случају да је извршење уговорне обавезе везано за уговорну страну, па дође
до престанка те уговорне стране, престаје и уговор. По овом основу уговор ће
престати у случају стечаја и ликвидације једне уговорне стане.

8.9. Престанак уговора компензацијом
Компензација или пребијање међусобних потраживања представља основ за
престанак уговора који се често употребљава у пракси. Њиме се гасе два узајамна
потраживања истих субјеката. Да би се компензација могла извршити, потребно је
да су испуњени одређени услови, тј. да су потраживања истородна, да су доспела
и да се могу изразити у новцу.

8.10. Престанак уговора фузијом
Уговор престаје фузијом у случају да се у једном лицу стекну и поверилац и
дужник. До спајања дужника и повериоца у једно лице најчешће долази услед
статусних промена предузећа или других правних субјеката.

8.11. Престанак уговора депозитом
У случају да је поверилац доспео у доцњу или ако из других разлога дужник
не може да изврши своју обавезу према повериоцу, он ће предмет своје обавезе
депоновати код овлашћене организације. Тиме дужник уредно извршава своју
уговорну обавезу и уговор престаје.

8.12. Престанак уговора отпустом дуга
Уговори у привреди могу престати и опроштајем, односно отпустом дуга. Да
би настала таква правна последица неизоставно је да дође до договора између
повериоца и дужника. У том случају поверилац даје изјаву да неће тражити
испуњење уговорне обавезе, а дужник свој пристанак на поменуто.
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9. ТУМАЧЕЊЕ УГОВОРА ПОСЛОВНОГ ПРАВА
Потреба за тумачењем нарочито је неопходна у поступку испуњења уговора
када наступе неспоразуми између уговорних страна у погледу правног значења
појединих уговорних одредби. Тумачењем уговора одређује се његов прави
смисао, односно оно што су странке стварно хтеле, шта је била њихова заједничка
намера ради које су ступиле у одређени уговорни однос. У случају несагласности
у погледу смисла уговорних одредби између уговорних страна, уговорне стране
могу одредити и неко треће лице које ће дати тумачење уговора. Правилно је да
се одредбе уговора примењују онако како гласе. Међутим, код тумачења уговора
се не треба држати дословног значења употребљених израза, већ је потребно
пронаћи заједничку намеру уговарача.
Ваља истаћи правило да се за одредбе уговора које треба тумачити примењује
мишљење које је мање тешко за дужника. Код двострано теретних уговора води
се рачуна да се тумачењем оствари правичан однос узајамних престација.
Код уговора из области робног промета посебно долази до изражаја начело
савесности и поштења. Брзина склапања трговачких уговора услед њиховог
великог броја доводи до ситуације да уговарачи не воде рачуна о употреби
одговарајућих термина у уговору. Због тога се детаљно тумаче само када се утврди
да су стране пажљиво поступале. Из поменутих разлога и Закон о облигационим
односима третира случајеве типских уговора указујући да се нејасне одредбе
тумаче у корист друге уговорне стране.
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Глава XV

УГОВОРИ ПОСЛОВНОГ ПРАВА

1. УГОВОР О ПРОДАЈИ
1.1. Појам и битни састојци уговора о продаји
Уговор о продаји у привреди је такав уговор којим се једна страна - продавац,
обавезује да ствар коју продаје испоручи другој уговорној страни - купцу, и да
му пренесе право својине, а купац се обавезује да продавцу плати цену у новцу и
преузме ствар.262
Предмет продаје могу бити и друга права, осим права својине. Субјекти
трговинске продаје су трговци који обављају привредну делатност. Предмет
трговинске продаје је роба, односно преносиво имовинско право.
Основне карактеристике уговора о продаји су:
•• именован;
•• двострано обавезан;
•• теретан;
•• комутативан;
•• каузалан и
•• неформан.
Битни елементи уговора о продаји су они његови састојци ради којих се уговор
закључује и без којих нема уговора, а то су предмет уговора и цена која се плаћа
за тај предмет.
262 Чан 454. Закона о облигационим односима, „Службени лист СФРЈ”, бр. 27/78., 39/85 и „Службени лист СРЈ”, бр. 31/93
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1. Предмет уговора о продаји може да буде само нека роба, а не и неко чињење
или нечињење, односно трпљење. По томе се уговор о продаји разликује од
уговора о делу и других имовинских уговора чији је предмет неко чињење
или нечињење, односно трпљење. Да би нека ствар била предмет уговора
о продаји, законски је услов да је ствар у промету. Правило је да су све
ствари у промету, осим ствари које су у општој употреби, као што су: путеви,
улице, тргови, мостови, паркови, гробља. Ништав је уговор о продаји ствари
који је ван промета. Неке ствари су у ограниченом промету и за њихову
продају важе посебна правила. Такве ствари су: оружје, експлозив, опојне
дроге, злато и други племенити метали, неки лекови. За њихову куповину
потребна је дозвола надлежног државног органа.
Предмет продаје може да буде и нека будућа ствар, то јест ствар коју
продавац нема у моменту закључења уговора, на пример, род пшенице у
предстојећој жетви, улов рибе и слично.
Предмет продаје може да буде и туђа ствар, јер продавац од момента продаје
ствари може да купи ту туђу ствар и преда је купцу.
Поред ствари, као материјалних делова природе, предмет продаје су и
такозване бестелесне ствари, а то су права. Продавац неког права обавезан
је да купцу прибави продато му право, а када извршење тога права захтева
држање неке ствари, дужан је да му преда ту ствар.
Ствар као предмет купопродаје може да буде одређена или одредљива.
Ствар може бити индивидуално одређена, на пример: нека уметничка
слика, нека парцела земљишта и др., а може да буде одређена и по роду, то
јест по врсти, мери и броју како се одређује, на пример: серијски производи,
житарице и слично. Одредљива је ствар када су о њој дати само подаци
на основу којих се она може утврдити, као ракија шљивовица јачине 48
степени.
2. Цена мора бити одређена или одредљива. Опште је правило да уговор
о продаји нема правно дејство ако цена није одређена или одредљива.
Одређена цена је она која је уговором одређена у фиксном износу. Цена је
одређена и када је прописана од надлежног органа. Одредљива цена је када
уговор садржи довољно података путем којих се иста одређује. На пример,
када се уговором предвиди тржишна цена, цена неке друге привредне
организације, цена према уобичајеној калкулацији, текућа цена и слично.

1.2. Својства уговора
Поред битних састојака, за уговор о продаји својствене су следеће карактеристике:
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•• Уговор о продаји је јединствен уговор, тј. уговор који садржи елементе само
за њега карактеристичне, а не елементе који би били карактеристични
и за неки други уговор, за разлику од мешовитог уговора који садржи
елементе карактеристичне за две или више врста уговора (нпр. уговор о
организовању путовања који садржи елементе уговора о превозу, уговора
о делу, продаји, пуномоћству);
•• Уговор о продаји је самостални уговор, тј. уговор који постоји и
производи правно дејство независно од било ког другог уговора. Значи,
он не припрада групи споредних уговора;
•• Уговор о продаји је каузални уговор, тј. из њега се види зашто су уговорне
стране преузеле уговорне обавезе, видљив је циљ, односно разлог
закључивања уговора: за продавца то је да дође до цене - новца, а за
купца до купљене ствари;
•• Уговор о продаји је комутативан уговор, тј. уговор код кога је у тренутку
закључивања познато шта која од уговорних страна прима, а шта која
од њих даје другој. Код неких купопродаја примање, односно давање по
уговору може бити зависно од неких будућих неизвесних догађаја (нпр.
када се продаје будућа жетва, предстојећи улов рибе и слично);
•• Уговор о продаји је двострано обавезан уговор, тј. и продавац и купац
имају један према другом обавезу из уговора, од којих је по једна основна.
Продавчева да преда продату ствар, а купчева да плати цену за ту ствар.
Према томе, и продавац и купац су истовремено и поверилац и дужник
из истог уговора;
•• Код уговора о продаји уговорне стране, по правилу, споразумно утврђују
његову садржину, а у неким случајевима једна уговорна страна унапред
одређује елементе и услове уговора преко опште и сталне понуде, а друга
страна само такву понуду прихвата;
•• Уговор о продаји се закључује, по правилу, без обзира на личност
уговорача, а само изузетно лично својство уговорача може бити одлучно
за закључење уговора о продаји;
•• Уговор о продаји може бити са тренутним извршењем обавеза, какве су
свакодневне купропродаје које се извршавају предајом ствари и исплатом
цене истовремено. Он може да буде и уговор са трајним извршавањем
обавезе (нпр. уговор о продаји са сукцесивним испорукама и плаћањем
цене у ратама);
•• Уговор о продаји може бити закључен у било којој форми: усменој,
писменој, уобичајеним знаком и др., то јест није формалног карактера.
За његов настанак довољна је сагласна изјава воља продавца и купца о
битним састојцима уговора изражена у било којој форми. Међутим, када
је предмет купопродајног уговора непокретна ствар, уговор мора да буде
закључен у писаној форми и таква форма је услов за његову пуноважност;
......................

238

1.3. Обавезе продавца
Основна обавеза продавца је да купцу преда продату ствар у време и у месту
предвиђеном уговором, а ако време и место предаје ствари нису предвиђени
уговором, онда у време и у месту који су одређени законом. Предаја ствари састоји
се од уручења ствари или од предаје исправе на основу које се ствар преузима.
1. Испорука робе састоји се у преношењу ствари у државину купца, тако да је
купац у могућности да ствар употребљава и да је користи. Преношење се
обавља физичком предајом ствари непосредно купцу или лицу овлашћеном
од њега. Ако је према уговору потребно да се обави превоз продате ствари,
а њиме није одређено место испуњења обавезе, предаја се обавља уручењем
ствари превозиоцу или лицу које организује превоз. Ствар се може предати и
симболично и фиктивно. Симболична предаја је, на пример, када се предају
кључеви продатог стана или од продатог аутомобила, a фиктивна предаја
је када је купац већ држалац продате ствари по основу закона службености
или по некон другом основу.
У робном промету предаја ствари назива се испоруком, али испорука, поред
предаје ствари, обухвата још и неке друге радње, нарочито када се роба
шаље из једног места у друго, као што су обавештење купца о предстојећој
испоруци, обезбеђење превозног средства, утовар у превозно средство...
2. Предаја исправе којом се ствар може преузети, такође се сматра предајом
ствари. Такве исправе су: складишница - исправа о роби ускладиштеној у
јавном или царинском складишту, консоман - исправа о роби која се налази
у поморском превозу и преносиви товарни лист - исправа о роби која се
налази у осталим врстама превоза. На основу тих исправа могу се преузети
ствари - роба на које се те исправе односе. То је такозвана документарна
испорука која се посебно практикује у међународној трговини.
3. Предмет предаје је ствар у исправном стању са њеним припатцима, ако није
што другачије уговорено и што друго не произилази из саме природе посла.
Под припатком се подразумева део ствари који се без оштећења може
одвајати од главне ствари или нека самостална ствар која је функционално
везана за неку другу главну ствар. Предмет предаје су и плодови продате
ствари, род шљива на продатој парцели, закупнина и слично. Плодови
припадају купцу од дана када је продавац био дужан да ствар преда, ако
странке нису другачије уговориле.
Продавац је у обавези да гарантује купцу да је роба без материјалних и
правних недостатака. У материјалном смислу роба мора имати одређена
физича својства што представља њен квалитет који може бити уговорен
или уобичајен. Ако се деси да је испоручена роба слабијег квалитета од
уговореног или уобичајеног, сматра се да она има мане, тј. материјалне
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недостатке. Такве случајеве посебно третира Закон о облигационим
односима. Утврђивање момента постојања квалитативних недостатака робе
представља основ за утврђивање одговорности продавца. Други услов за
продавчеву одговорност је његово сакривање мана робе од купца у тренутку
закључења уговора. Уговорачи могу уговором искључити одговорност
продавца напомињући у уговору клаузулу да је предмет купопродаје роба
у стању «таква – каква».
Продавац је у обавези да купцу да гаранције за непостојање правних
недостатака предмета продаје што подразумева да купац неће бити правно
узнемираван (нпр. да буде заштићен од захтева трећих лица чиме би купчево
право било угрожено). То је тзв. заштита од евикције.
4. Време предаје ствари продавац и купац слободно одређују уговором. Када
датум предаје продате ствари није одређен уговором, продавац је дужан да
га преда у разумном року после закључења уговора, с обзиром на природу
ствари која се продаје и на остале околности. Законом није одређено који
се рок подразумева под «разумним роком», па је пракси остављено да га
она одреди у сваком конкретном случају, а она га одређује према природи
ствари која се предаје и понашању доброг привредника, односно доброг
домаћина.
Када је уговором предвиђен «оквирни рок» предаје ствари, а није одређено
која страна има право да одреди датум предаје, то право припада продавцу,
осим када из околности случаја произилази да то право припада купцу. За
робни промет у оваквом случају важи правило Општих узанси за промет
робом да «када овлашћена страна није одредила дан испоруке, као дан
испоруке сматра се последњи дан рока предвиђеног уговором за извршење
испоруке.»
Време предаје ствари је од великог правног значаја, а нарочито због тога:
•• што је за то време везан и прелазак ризика за случајну пропаст или
оштећење предате ствари,
•• што неизвршење обавезе о року повлачи за собом доцњу, чија је
последица, поред осталог и обавеза за накнаду штете проузроковане
доцњом, и
•• што је њиме одређено до када плодови продате ствари припадају продавцу, а од када купцу.
5. Место предаје ствари продавац и купац, такође, слободно одређују уговором, а ако то не учине, онда важе оба законска правила. Ако је уговор
закључио продавац ради обављања своје делатности, место предаје је
седиште продавца, а када уговор закључују остали продавци, место предаје
је место пребивалишта продавца, а ако га нема, онда је место предаје
боравиште у часу закључења уговора. Али, ако је у часу закључења уговора
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уговорачима било познато где се продата ствар налази, односно где треба
да буде израђена, предаја се обавља у том месту. У случају када је према
уговору потребно да се обави превоз ствари, а уговором није одређено
место предаје ствари, предаја се обавља уручењем ствари превозиоцу или
лицу које организује отпрему - превоз. Место предаје је, такође, од правног
значаја, посебно у међународној продаји, јер се према њему одређује који
ће закон бити примењен у случају спора.

1.4. Обавезе купца
Основне купчеве обавезе су да плати цену за купљену ствар и да преузме
купљену ствар:
1. Плаћање цене регулисано је диспозитивним законским одредбама, тј.
одредбама које продавац и купац могу заменити другим одредбама које
сами створе уговором, а изузетно и неким принудним одредбама које
продавац и купац не могу мењати, као што је одредба о обавезном плаћању
преко надлежне банке. Код плаћања су три правно значајна питања: време,
место и начин плаћања.
Време плаћања цене одређује се према времену предаје продате ствари, а
оно може бити:
•• плаћање пре предаје ствари;
•• плаћање истовремено са предајом ствари;
•• плаћање после испоруке.
Плаћање истовремено са предајом ствари је опште правило плаћања када
странке нису уговориле друго време плаћања.
Три основна модалитета овог плаћања су:
•• плаћање уз ефективну испоруку,
•• плаћање уз документарну испоруку, и
•• плаћање путем акредитива.
Плаћање после предаје ствари је продаја на кредит, што се у трговини често
практикује за извесне робе, на пример, бела техника, намештај и друго. При
томе се, по правилу, један део цене готовински плаћа, а плаћање остатка
обезбеђује меницом, гаранцијом банке, и сл. На износ кредита плаћа се
камата од дана предаје ствари.
Место плаћања, ако цена није исплаћена када је ствар предата, је седиште
продавца, односно пребивалиште продавца. То је опште правило о месту
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плаћања, али продавац и купац могу да одреде да место плаћања буде и
неко друго место. Између привредних организација и других правних лица
место плаћања је седиште где купац има свој рачун са кога се цена плаћа
преносом са рачуна купца на рачун продавца.
Начин плаћања продавац и купац одређују уговором, а ако то не учине,
опште је правило да се плаћање обави одједанпут и то у целини. У случају
узастопних испорука купац је дужан да исплати цену за сваку испоруку у
часу њеног преузимања, изузев ако је другачије уговорено или другачије
произилази из природе посла.
У унутрашњем промету плаћање се обавља у домаћој валути, и то између
правних лица, по правилу, путем банке, преносом са рачуна купца на рачун
продавца.
У спољнотрговинском промету плаћање је у девизама, а обавља се путем
банака и то, по правилу, отварањем документарног акредитива.
2. Преузимање свари је законска обавеза купца. Састоји се у предузимању
потребних радњи и да би предаја ствари била могућа и у одношењу ствари.
У привредном промету то се назива пријем испоруке. Купац је дужан да
предузме потребне радње које продавцу омогућавају да обави предају
продате ствари, као што су: да пошаље продавцу амбалажу, да пошаље
камион за превоз купљене робе, да одреди брод у који ће продавац укрцати
робу, да да потребне диспозиције и спецификације и да учини све друго што
је обавезан према уговору и Општим узансама за промет робом. Део обавезе
преузимања ствари је и одношење ствари. То је завршна радња купца у
испуњењу обавезе преузимања ствари. Њоме купац долази у државину
купљене ствари, односно извршава своју обавезу преузимања ствари.

1.5. Посебне врсте уговора о купопродаји
1.5.1. Уговор о купопродаји на пробу
Уговором о купородаји на пробу регулише се право купца да робу која је
предмет купопродаје испроба.263 Купац је у обавези да се у уговореном року
изјасни да ли остаје при уговору. Ако то купац не учини у року, а робу не врати
пре истека рока сматра се да је прихватио куповину. У случају враћања није у
обавези да исто образложи продавцу.

263 Члан 534. Закона о облигационим односима, „Службени лист СФРЈ”, бр. 27/78, 39/85 и „Службени лист СРЈ”, бр. 31/93
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1.5.2. Уговор о купопродаји са спецификацијом

Код купопродајног уговора са спецификацијом основну специфичност чини
спецификација робе која је његов саставни део.264 Спецификацијом се одређују
врста и количина робе. Ову врсту уговора обично закључују привредни субјекти
који су у сталном пословном контакту.
1.5.3. Уговор о купопродаји по узорку

Код уговора о купопродаји по узорку квалитет робе која је предмет уговора
се одређује по узорку кога су уговорне стране прихватиле као мерило у циљу
утврђивања својства робе.265 Из тога произилази да купац није дужан да прими
робу која не одговара узорку. У циљу избегавања спорова узорак се обично
депонује код купца и продавца или код неког трећег трговачког представника.
Узорак се запечати по претходном прегледу купца. Опште узансе прописују да
испоручена роба мора у свему да одговара узорку.
1.5.4. Уговор о купопродаји са испорукама

Уговор о купопродаји са испорукама се извршава сукцесивно. Предмет уговора
су генеричне ствари и уговор траје дуже време.

2. УГОВОР О ПРОДАЈНОМ НАЛОГУ
2.1. Појам и разграничење
Уговор о продајном налогу је облик вољног заступања (пуномоћства).266
Овим уговором налогопримац се обавезује да одређену покретну ствар коју
му је предао налогодавац прода за одређену цену у одређеном року или је у том
року врати налогодавцу.
Продајни налог се не може опозвати.267
264 Члан 539. Закона о облигационим односима, „Службени лист СФРЈ”, бр. 27/78, 39/85 и „Службени лист СРЈ”, бр. 31/93
265 Члан 538. Закона о облигационим односима, „Службени лист СФРЈ”, бр. 27/78., 39/85. и „Службени лист СРЈ”, бр. 31/93
266 Бабић, И., Уговори грађанског права – посебни део облигационог права, Правни факултет Универзитета Унион у Београду и ЈП „Службени гласник“, Београд, 2006, стр. 66.
267 Члан 554. Закона о облигационим односима „Службени лист СФРЈ”, бр. 27/78, 39/85 и „Службени
лист СРЈ”, бр. 31/93
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У нашој правној литератури продајни налог се сматра посебним видом уговора
о продаји.268 Међутим, Закон о облигационим односима није уврстио продајни
налог у случајеве продаје с нарочитим погодбама. Ово је именовани уговор,
регулисан посебном главом IX у Закону о облигационим односима.269
У продајном налогу првобитно настаје однос заступања, а само изузетно, ако
налогопримац не прода ствар и не преда цену налогодавцу, односно ако ствар не
врати у одређеном року, уговор о продаји.
Овај уговор је близак уговору о комисиону и основном уговору о пуномоћству,
али се од њих и разликује. Уговором о комисиону комисионар се обавезује да за
накнаду нпр. обави посао продаје, а ако не прода ствар трећем лицу дужан је да
врати комитенту ствар. Уговором о продајном налогу налогопримац се обавезује
да одређену ствар прода без накнаде (провизије), а ако је не прода и преда цену
налогопримцу до одређеног рока, односно ако је не врати, сматра се да је ствар
купио.270
За разлику од уговора о пуномоћству које се може сузити и опозвати271 уговор
о продајном налогу се не може опозвати. Поред тога, пуномоћник се не сматра
купцем ствари ако је није продао у одређеном року као код продајног налога.272

2.2. Ризик за пропаст и оштећење ствари
Ствар педата налогопримцу остаје налогодавчева и он сноси ризик њене
случајне пропасти или оштећења, али не може располагати њом док му не буде
враћена.273
Предајом ствари налогопримац не постаје власник ствари јер је он добио
ствар да је прода за рачун налогодавца. Ако ствар пропадне код њега дејством
више силе, ризик те пропасти погађа налогодавца као власника. Произилази да
268 Види Благојевић, Б. и др.: Коментар Закона о облигационим односима, том први, Савремена
администрација, Београд, 1980. стр. 1073; Лоза Б., Облигационо право II, посебни део, Српско
Сарајево, 2000, стр. 61; Перовић С., Облигационо право, књига прва, НИУ „Службени лист
СФРЈ“, Београд, 1981., стр. 592; Мијачић, М., Облигациони уговори, Савремена администрација,
Београд, 1990., стр. 55
269 Чл. 554 до 556 Закона о облигационим односима „Службени лист СФРЈ”, бр. 27/78, 39/85 и
„Службени лист СРЈ”, бр. 31/93
270 Бабић, И. Уговори грађанског права – посебни део облигационог права, Правни факултет Универзитета Унион у Београду и ЈП „Службени гласник“, Београд, 2006,оп.цит. стр. 66.
271 Види члан 92. Закона о облигационим односима „Службени лист СФРЈ”, бр. 27/78, 39/85 и
„Службени лист СРЈ”, бр. 31/93
272 Види Бабић, И. Лексикон облигационог права, Службени гласник, Београд, 2008. стр. 308
273 Члан 555. Закона о облигационим односима „Службени лист СФРЈ”, бр. 27/78, 39/85 и „Службени лист СРЈ”, бр. 31/93 Тако и судска пракса: „Код продајног налога, својину на ствари предатој
налогопримцу задржава налогодавац и он сноси ризик њене пропасти и оштећења, али њоме
не може располагати док му иста не буде враћена.“ Из решења Вишег трговинског суда, Пж.
5866/2006(2) од 26.03.2007. године, Судска пракса трговинских судова, Билтен број 1/2008
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се ради о односу као из пуномоћства. Међутим, постоје знатне разлике између
пуномоћства и продајног налога:
а) властодавац може у свако доба да опозове пуномоћство, док налогодавац
код продајног налога то не може да учини, пошто продајни налог није
само уговор у корист налогодавца;
б) ако пуномоћник не успе да прода ствар, он је обавезан да је врати
властодавцу; код продајног налога налогопримац може да задржи ствар и
да постане њеним сопствеником уз плаћање купопродајне цене.274

2.3. Кад се сматра да је налогопримац купио ствар
После истека рока за продају ствари могу настати три ситуације:
а) налогопримац је ствар продао;
б) он је ствар вратио налогодавцу до одређеног рока и
ц) он је није продао ни вратио.
Ако је налогопримац ствар продао онда се његов однос са налогодавцем
регулише путем правила о пуномоћству: налогопримац је обавезан да налогодавцу
преда реализовану купопродајну цену и др.
Ако налогопримац ствар врати до рока налогодавцу, уговор престаје да постоји
између уговорних страна.
Уколико налогопримац не прода ствар и не преда одређену цену налогодавцу
до одређеног рока нити је врати у том року, сматра се да је он купио ствар,
односно да је закључен уговор о продаји у коме је налогопримац купац. Повериоци
налогопримца не могу запленити ствар док он не исплати цену налогодавцу.275
Да ли ће налогопримац ствар вратити налогодавцу до одређеног рока је будућа
и неизвесна околност (услов). Ако налогопримац ствар прода и преда цену
налогодавцу продајни налог се испуњава, а на остале односе примењују се правила
уговора о пуномоћству (нпр. о полагању рачуна, плаћању накнаде, сношењу
трошкова и др). Али, ако налогопримац не прода ствар и не преда одређену цену
налогодавцу до одређеног рока нити је врати до тог рока (остварење одложног
услова) настаје законска новација. У овом случају постојећа обавеза (продајни
налог) се замењује новом (има различит правни основ) – уговором о продаји,
тако да налогопримац постаје купац, а налогодавац продавац.
У старијој правој литератури продајни налог је означаван као продаја по
продајном налогу или торбарење.276
274 Види Милошевић, Љ., Облигационо право, стр. 328
275 Члан 556. Закон о облигационим односима“Службени лист СФРЈ”, бр. 27/78, 39/85 и „Службени
лист СРЈ”, бр. 31/93
276 Види Марковић, Л., Облигационо право, „Службени лист СРЈ“, Београд, 1997., стр. 498. и 499.
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3. УГОВОР О ТРГОВИНСКОМ ЗАСТУПАЊУ
3.1. Појам и битни елементи уговора о трговинском заступању
Трговинско заступништво, тј. агентура је заступање у туђе име и за туђи рачун од
стране агента, односно трговинског заступника у циљу стицања добити, интереса
и права властодавца. У савременим условима посао агентуре се не састоји само у
закључењу уговора робног промета у туђе име и за туђи рачун, него и у обављању
низа других правних и фактичких радњи у туђе име и за туђи рачун, поступајући
на такав начин који представља стручну заштиту интереса властодавца.
Привредни значај посла агентуре (заступништва) огледа се у томе да се
економичније и рационалније могу заштити интереси једног привредног субјекта
путем агентуре него да се та делатност обавља у оквиру привредног субјекта чије
је интересе потребно штитити.277
Термини трговинско заступање и агентура су синоними и могу се истовремено
употребљавати ради означавања истог уговора робног промета.
Трговинско заступање је слично посредништву али се од њега и разликује.
Наиме, посредник је непристрасан привредни субјект који омогућује својим
комитентима закључење уговора о робном промету. Посредник не закључује
уговоре за своје комитенте у име и за рачун комитента за разлику од заступника тј.
агента који водећи рачуна о интересима свог комитента (налогодавца) и штитећи
те интересе на стручан и професионалан начин закључује уговоре робног промета
и обавља друге правне радње у име и за рачун свог комитента. Заступник није
непристрасан привредни субјект јер послује у туђе име и за туђи рачун, он мора
бити пристрасан приликом заштите интереса свог комитента. Друга значајна
разлика између посредника и агента је у трајању односа између ових привредника
и њихових комитената. Однос између посредника и комитента је по правилу
повремен и краткотрајан док је однос између агента и комитента знатно трајнији а
често се ти односи закључују и на неодређено време. Код дужих пословних односа
код посла заступништва тј. агентуре остварује се могућност ширих овлашћења
а на тај начин се властодавац растерећује обављања оних послова за које је у
савременим условима, због све сложенијих односа, мање стручан од заступника
тј. агента.
Основна разлика између уговора о трговинском заступању и уговора о комисиону је у томе да агент у нашем праву увек иступа у туђе име и за туђи рачун,
док комисионар иступа у своје име, а за туђи рачун. Због тога у правној теорији
постоји схватање да комисионар иступа као индиректни заступник, или по
другом схватању као непотпуни заступник, пошто послује у своје име а не у име
277 Види више у Царић С., Уговор о трговинском заступању (агентури) у нашем праву, Правo,
теорија и пракса, број 1/1998, стр. 4.
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налогодавца, тј. комитента. Комисионар, иако послује у своје име, ипак је посебна
врста заступника по тим схватањима јер послује за туђи рачун, а има и уговорну
обавезу да касније цесијом пренесе права из односа према трећим лицима на
комитента.278
Уговором о трговинском заступању регулише се заступање од стране специјализованих привредних субјеката који обављају делатност ради стицања
добити а не и заступника који не обављају привредну делатност. Тако се ова
правила не примењују на трговачке путнике, прокуристе, пуномоћнике по
запослењу итд.
У правној теорији постоји више врста заступника (агената).
Заступници се могу поделити према чињеници да ли заступају домаће или
иностране привредне субјекте. Ова подела је значајна због тога што заступници
иностраних привредних субјеката обављају спољнотрговинску делатност и
подлежу посебном спољнотрговинском режиму.
По другом критетијуму заступнике треба разликовати према томе да ли се
њихова привредна активност појављује у робном промету или у промету новцем
и хартијама од вредности.
По трећем критеријуму заступници се деле по територији на којој заступник
обавља своју делатност. По овом критеријуму разликују се локални и месни
заступници, обласни и регионални и генерални заступници. Генерални заступник
обично обавља посао заступања за налогодавца на територији једне земље у циљу
пласмана његових производа. Све чешће се појављују генерални заступници за
неколико земаља, па чак и за поједине континенте.
По четвртом критеријуму заступници се деле на основу тога да ли делатност
обављају из једног места или путујући од места до места. Путујући заступници
се разликују од трговачких путника јер су путујући заступници специјализовани
субјекти, док су трговачки путници лица која се налазе у радном односу са
привредним субјектом који на овај начин заступају.279
По петом критеријуму заступници се деле по обиму овлашћења и разликују
се специјални или посебни заступници и општи или генерални заступници.
Специјални заступници добијају специјалне задатке у погледу заступања налогодавца и ти задаци се углавном односе на тачно одређене правне послове. Општи
278 Царић, С., оп. цит. стр. 5. Тако и судска пракса: „За разлику од комисионог уговора који је неформалне природе, уговор о трговинском заступању мора бити сачињен у писменој форми
према члану 791. Закона о облигационим односима „Службени лист СФРЈ”, бр. 27/78, 39/85 и
„Службени лист СРЈ”, бр. 31/93. У пословима са трећим лицем комисионар иступа као самосталан трговац, тако да треће лице по правилу уопште не мора да зна за чији рачун комисионар
иступа. Насупрот томе, заступник је дужан да обавести треће лице с којим склапа уговор да иступа у име заступаног (налогодавца).“ Из одлуке Врховног суда Србије, Прев. 55/97 од 02.04.1997.
године, www.sudskapraksa.com.
279 Види „Овлашћење трговинског путника“ у Бабић, И., Лексикон облигационог права, треће
измењено и допуњено издање, „Службени гласник РС“, Беогад, 2008, стр. 254
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или генерални заступници добијају генерално овлашћење у погледу заступања
налогодавца у вези са свим правним пословима којима се бави налогодавац.
Генерални заступник је често искључиви заступник, али то не мора увек бити
случај.
По шестом критеријуму заступници се деле на основу степена одговорности
за трећа лица према налогодавцу. Обично заступник одговара за делатност
трећег лица са којим је закључио уговор у име и за рачун налогодавца само онда
ако треће лице није стручно и савесно изабрао (culpa in eligendo). Друга врста је
тзв. del credere агент који преузима према свом налогодавцу обавезу да ће треће
лице уредно извршити посао који је са њим закључио агент у име и за рачун
налогодавца. Ова гаранција мора бити изричито уговорена, јер ако није у уговору
предвиђена сматра се да не постоји.
По седмом критеријуму заступници се деле према привредним областима у
којима се појављују. Тако постоје заступници у спољнотрговинском промету, у
транспортној делатности, осигурању, туризму, тржишту хартија од вредности итд.
У нашем праву појам уговора о трговинском заступању предвиђен је Законом
о облигационим односима.280 Уговором о трговинском заступању обавезује
се заступник да се стално стара да трећа лица закључују уговоре са његовим
налогодавцем, и да у том смислу посредује између њих и налогодавца, као и да
по добијеном овлашћењу закључује уговоре са трећим лицима у име и за рачун
налогодавца, а овај се обавезује да му за сваки закључени уговор исплати одређену
накнаду (провизију).
Овај уговор је формалан – мора бити закључен у писменој форми.281 Писмено
овлашћење заступника представља истовремено његову легитимацију у погледу
његовог статуса и његових овлашћења према трећим лицима. И практични
разлози захтевају да се овај уговор закључује у писменој форми и због чињенице да
у пословној пракси често велике заступничке (агенцијске) организације обављају
своју делатност на основу општих услова пословања чија се примена мора изричито
уговорити, а то се најчешће остварује помоћу унапред припремљених посебних
формулара на којима се закључује уговор о трговинском заступању. Добијени
налог за заступање заступник мора одмах одбити ако не жели да прихвати, јер ако
тако не поступи биће одговоран за штету коју је претрпео налогодавац, у складу
са општим начелима о уговору о налогу јер се општа правила уговора о налогу
примењују и на уговор о трговинском заступању, пошто је уговор о трговинском
заступању један од појавних облика уговора о налогу. Правила о уговору о налогу
се примењују и на уговор о трговинском заступању као општа правила у случају
непостојања посебних правила за уговор о трговинском заступању.
280 Члан 790 Закона о облигационим односима“Службени лист СФРЈ”, бр. 27/78, 39/85 и „Службени
лист СРЈ”, бр. 31/93
281 „Уговор о трговинском заступању пуноважан је само ако је дат у писменом облику, која форма
је обавезна и када је реч о раскиду уговора.“ Из пресуде Вишег трговинског суда, Пж. 1128/2006
од 18.12.2006. године, ParagrafLex
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Код уговора о заступању разликују се два односа, први је однос између
налогодавца и заступника а други је однос између заступника и трећих лица.
Први однос се регулише уговором о трговинском заступању а други однос је
пуномоћничке природе и он се заснива извршењем налога за заступање од стране
заступника. Овај други однос се регулише уговором у коме је заступник дужан
да нагласи да иступа у том својству, тј. у туђе име и за туђи рачун. Ако заступник
јасно не нагласи да уговор са трећим закључује у својству заступника он је лично
одговоран за закључени посао. Ипак, уколико је треће лице знало или је било
дужно да зна да је заступник закључио тај посао у својству заступника, јер иначе је
трећем лицу познато да заступник закључује такве послове у својству заступника,
заступник неће лично одговарати за тако закључени уговор.
У погледу форме уговора између заступника и трећег лица она зависи од
природе уговора који се закључује. Ако се ради о неформалном уговору онда се
он може закључити усмено а ако је за такву врсту уговора прописана посебна
форма онда се такав уговор мора закључити у захтеваној форми.
Послове трговинског заступања у нашем праву могу обављати сви привредни
субјекти који то могу регистровати као делатност (привредна друштва, предузетници).

3.2. Обавезе заступника
Основна обавеза заступника је да се стара о интересима налогодавца и у свим
пословима које предузима дужан је поступати са пажњом доброг привредника.282
Како привредни субјект који обавља услуге трговинског заступања ову услугу
врши као привредну делатност у циљу стицања добити, и то трајно и стручно,
дужан је да поступа по принципима професионалне пооштрене одговорности, а
основ ове пооштрене одговорности је пажња доброг привредника. Као уредан
привредник заступник може ангажовати другог агента тзв. подагента само онда
када то није у супротности са околностима конкретног правног посла. Заступник
је дужан да поступа као добар привредник приликом извршења сваке уговорне
обавезе.
Обавеза заступника је да се придржава упутстава које му је дао налогодавац.
Заступник мора поступити по налозима свог налогодавца јер то произилази
из саме природе овог уговора. Он не сме прекорачити добијена овлашћења јер
прекорачење овлашћења, по правилу, ствара обавезе за заступника односно
агента, а не за налогодавца. Тумачење овлашћења заступника се остварује
помоћу пословних обичаја и правила струке. У нашем позитивном праву, под
утицајем швајцарског права, прихваћено је схватање да трговински заступник
282 Члан 797. став 1. Закона о облигационим односима „Службени лист СФРЈ”, бр. 27/78, 39/85 и
„Службени лист СРЈ”, бр. 31/93
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мора бити изричито овлашћен и то посебним или генералним овлашћењем да
закључује уговоре у име и за рачун свог налогодавца.283 Заступник, такође, мора
бити посебно овлашћен у погледу захтевања и примања испуњења потраживања
налогодавца.284 Претпоставља се да је заступник овлашћен да у циљу очувања права
свог налогодавца чини потребне изјаве његовом сауговарачу. У циљу заштите
интереса налогодавца заступник може захтевати предузимање потребних мера
обезбеђења. Претпоставља се, такође, да је заступник овлашћен за пријем изјаве у
погледу недостатака предмета уговора, као и друге изјаве у вези са тим уговором,
у циљу очувања или вршења права из уговора.285
Обим овлашћења заступника зависи од пословних обичаја и врсте уговора о
трговинском заступању пошто за разне врсте уговора као и делатности постоје
различита правила струке. Како заступник иступа у име и за рачун налогодавца
он не сме поступати непристрасно јер је дужан да штити интересе налогодавца
пажњом доброг привредника.
По пословним обичајима треће лице са којим је заступник уговор неовлашћено
закључио има право да захтева од неовлашћено заступаног да се у примереном
року изјасни да ли уговор одобрава. Ако се неовлашћено заступани у том року
не изјасни нити одобри уговор, друга уговорна страна може од заступника без
овлашћења да захтева накнаду штете ако у тренутку закључења уговора није знала
нити је морала знати да то лице није овлашћено да закључи тај уговор. Уговор
који је закључен на основу пуномоћја чија је важност престала на основу самог
садржаја пуномоћја, сматра се да је закључен са неовлашћеним лицем.286
Обавеза заступника је да обавештава налогодавца о свим значајним чињеницама и околностима приликом извршења налога за трговинско заступање.
Заступник је дужан давати налогодавцу сва потребна обавештења о тржишној
ситуацији, нарочито она која су од значаја за сваки поједини посао.287 У домаћој
и страној правној теорији постоји јединствено схватање да је заступник дужан,
без посебног захтева налогодавца, да га обавести о свим закљученим пословима
у његово име и за његов рачун. Уколико измењене околности захтевају измену
налога за заступање о томе заступник мора обавестити налогодавца и од њега
захтевати додатне инструкције. Када се ради о инструкцијама императивног
карактера заступник није овлашћен да сам цени оправданост одступања
од примљеног упутства. Такође, заступник мора обавестити налогодавца о
примљеним приговорима које је треће лице учинило заступнику у вези са закљу283 Члан 792. Закона о облигационим односима „Службени лист СФРЈ”, бр. 27/78, 39/85 и „Службени лист СРЈ”, бр. 31/93 Види Царић, С., оп.цит. стр. 11
284 Члан 793. Закона о облигационим односима“Службени лист СФРЈ”, бр. 27/78, 39/85 и „Службени лист СРЈ”, бр. 31/93
285 Чланови 794, 795. и 796. Закона о облигационим односима“Службени лист СФРЈ”, бр. 27/78,
39/85 и „Службени лист СРЈ”, бр. 31/93
286 Царић, С., Уговор о трговинском заступању (агентури) у нашем праву, Право – теорија и пракса
број 1/1998.оп.цит. стр.12.
287 Члан 797. став 3. Закона о облигационим односима „Службени лист СФРЈ”, бр. 27/78, 39/85 и
„Службени лист СРЈ”, бр. 31/93
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ченим уговором са тим лицем и у вези са извршењем тог уговора, јер се сматра да
су све изјаве дате заступнику дате истовремено и његовом налогодавцу. Уколико
налогодавца заступају два заступника довољно је да таква изјава буде дата једном
заступнику, па да се сматра да је учињена налогодавцу.
Обавеза трговинског заступника је да стручно штити интересе налогодавца. О
свим значајним променама на тржишту заступник мора да обавести налогодавца.
Приликом избора пословног партнера заступник мора да стручном пажњом
провери пословни углед и кредитну способност (бонитет) трећег лица, да истакне
све приговоре и рекламације благовремено ако је потребно да се на такав начин
заштите интереси налогодавца. У циљу омогућавања заступнику да стручно и
савесно изврши своје уговорне обавезе налогодавац има обавезу сарадње којој
је циљ да омогући заступнику да што боље и стручније изврши своје обавезе.288
У ситуацијама када је заступнику потребан одређени материјал или одређена
документација, налогодавац је дужан да му то стави на располагање.
Налогодавац је дужан да без одлагања обавести заступника о потреби да се
обим послова закључених његовим посредовањем сведе на мању меру него што
је заступник могао основано очекивати, како би овај благовремено смањио своју
предузимљивост у одговорајућој мери, иначе му одговара за претрпљену штету.289
Трговински заступник не сме да ради за другога који је у конкурентским
односима са налогодавцем без пристанка налогодавца. Иступајући у име и за рачун
налогодавца заступник мора стално да води рачуна о интересима налогодавца. Ови
интереси налогодавца могу бити повређени уколико би заступник истовремено
заступао и налогодавчевог конкурента.
Заступник је у обавези да чува пословне тајне свог налогодавца за које је дознао
у вези са повереним послом. Ова обавеза постоји и после престанка уговора о
трговинском заступању.290
Заступник је дужан да уредно води пословне књиге. Извршавајући своје
обавезе из уговора о трговинском заступању, заступник, по правилу, закључује
већи број уговора и предузима низ правних радњи. Ове правне радње заступник
констатује у свом дневнику који има сличан значај као посреднички дневник.
У том дневнику морају хронолошким редом бити констатовани сви елементи
закључених уговора. Заступнички дневник (који се у теорији још назива књига
уговора) мора бити званично оверен и мора се водити по начелима истинитости,
уредности и ажурности.
Заступник је дужан да сачини закључницу о закљученом уговору. За сваки
закључени уговор у име налогодавца заступник има обавезу да састави закључницу
288 Чланови 802. и 80. Закона о облигационим односима „Службени лист СФРЈ”, бр. 27/78, 39/85 и
„Службени лист СРЈ”, бр. 31/93
289 Члан 804. став 2. Закона о облигационим односима „Службени лист СФРЈ”, бр. 27/78, 39/85 и
„Службени лист СРЈ”, бр. 31/93
290 Види члан 799. Закона о облигационим односима „Службени лист СФРЈ”, бр. 27/78, 39/85 и
„Службени лист СРЈ”, бр. 31/93
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у три примерка и да их потпише у име налогодавца са назнаком да их потписује као
заступник. Након потписивања закључница од стране друге уговорне стране иста
задржава један примерак, заступник задржава један примерак и један примерак
шаље налогодавцу. Издавање закључнице не утиче на пуноважност уговора али
заступниково пропуштање да изврши ову обавезу ствара његову одговорност да
накнади штету која је проузрокована овим пропустом. Закључница не представља
уговор већ је доказ о већ закљученом уговору. Уколико друга уговорна страна
одбије да потпише закључницу коју је саставио заступник, он је дужан да без
одлагања обавести налогодавца о томе и о разлозима због којих је друга уговорна
страна одбила да потпише закључницу ако су му ти разлози познати. Одбијање
потписивања закључнице не утиче на пуноважност већ закљученог уговора.
Заступник има обавезу да налогодавцу положи рачун о свом пословању
приликом извршавања налога налогодавца. Заступник је дужан да на налогодавца
пренесе све што је примио у вези са извршавањем налога о заступању, пошто
послује у име и за рачун налогодавца. По престанку уговора о трговинском
заступању, заступник је дужан вратити налогодавцу све ствари које му је овај
предао на употребу за време трајања уговора.291

3.3. Обавезе налогодавца
Обавеза налогодавца је да заступнику исплати накнаду (провизију). Налогодавац је дужан исплатити заступнику накнаду за уговоре закључене његовим
посредовањем, као и за уговоре које је сам заступник закључио, ако је за то био
овлашћен. Заступник има право на накнаду и за уговоре које је налогодавац
закључио непосредно са клијентима које је заступник нашао. Како заступник
обавља послове заступања као привредну делатност он има право на награду и
онда ако награда није у уговору предвиђена. Ово је опште схватање прихваћено
и у теорији и у судској пракси.
Стицање права на провизију може бити предвиђено уговором о трговинском
заступању. Уколико то уговором није предвиђено право на накнаду стиче
заступник кад уговор буде извршен, али му то право припада и кад уговор остане
неизвршен, ако је до тога дошло из узрока који је на страни налогодавца.292
Висина провизије на коју заступник има право одређује се уговором или
тарифом заступника уколико таква тарифа постоји. Тарифа се третира као
општи услови пословања и самим тим примена тарифе мора бити уговорена.
Уколико износ накнаде није одређен уговором или тарифом заступник има
право на уобичајену накнаду. Тада се примењују месни обичаји, уколико такви
291 Члан 800. Закона о облигационим односима „Службени лист СФРЈ”, бр. 27/78, 39/85 и „Службени лист СРЈ”, бр. 31/93
292 Члан 805. Закона о облигационим односима „Службени лист СФРЈ”, бр. 27/78, 39/85 и „Службени лист СРЈ”, бр. 31/93
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обичаји постоје, или се висина провизије одређује према труду и степену стручног
залагања заступника.
Трговински заступник, по правилу, нема право на накнаду трошкова. Ради
се о трошковима редовне делатности заступника и висина ових трошкова је
укалкулисана у висину провизије. Ова претпоставка се увек примењује ако није
друкчије уговорено.
Заступник има право и на накнаду неуобичајено високих нужних и корисних
трошкова које је учинио за налогодавца. Овакав захтев би се заснивао на незваном
вршењу туђих послова (negotiorum gestio).
Заступник има право и на накнаду посебних трошкова које је учинио у корист
налогодавца или по његовом налогу.

3.4. Заложно право
Ради обезбеђења наплате својих доспелих потраживања насталих у вези са
уговором заступник има право залоге на свотама које је наплатио за налогодавца,
по његовом овлашћењу, као и на свим налогодавчевим стварима које је у вези са
уговором примио од налогодавца или од неког другог, док се налазе код њега,
или код неког који их држи за њега, или док има у рукама исправу помоћу које
може располагати њима.293
Овде је битно да се ради о конексним захтевима, доспелим потраживањима
и да заступник има државину, посредну или непосредну, налогодавчевих
ствари. Конексност указује на узрочну повезаност уговорног захтева и државине
заступника налогодавчевих ствари. Уговорни захтев који се обезбеђује и државина заступника у вези са налогодавчевим стварима морају бити засновани на
истом уговору о трговинском заступању. Могу се обезбеђивати једино доспела
потраживања заступника, док се за недоспела потраживања оваква средства
обезбеђења једино могу изричито уговорити.

3.5. Престанак уговора
У пракси се уговор о трговинском заступању закључује на дуже време. Уколико
је уговором предвиђено време трајања уговора уговор престаје протеком тог
времена. Ако се такав уговор прећутно продужи, сматра се даље као уговор
закључен на неодређено време.294 Пошто су уговорни односи трајнијег карактера
и отказни рокови су релативно дужи. Тако, кад трајање уговора о трговинском
293 Члан 809. Закона о облигационим односима „Службени лист СФРЈ”, бр. 27/78, 39/85 и „Службени лист СРЈ”, бр. 31/93
294 Види члан 812. Закона о облигационим односима „Службени лист СФРЈ”, бр. 27/78, 39/85 и
„Службени лист СРЈ”, бр. 31/93
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заступању није одређено уговором нити се из околности посла може одредити,
свака страна може раскинути уговор крајем сваког календарског тромесечја.
Отказ мора бити саопштен другој страни најмање месец дана пре истека
календарског тромесечја, а ако је уговор трајао три године, отказ јој мора бити
саопштен два месеца пре истека календарског тромесечја.
Уговорне стране могу друкчије одредити рокове отказа и престанка уговора,
али између отказа и престанка уговора мора бити остављен рок од најмање месец
дана.295
Из озбиљних узрока свака уговорна страна може наводећи те узроке раскинути
уговор без отказног рока.
Ако је изјава о раскидању учињена без озбиљних узрока, она се сматра као
отказ са редовним отказним роком.
Заступник који је услед неоснованог отказа прекинуо своју делатност има
право на накнаду штете због изгубљене провизије, а ако је он неосновано отказао
уговор, право на накнаду штете припада налогодавцу.
Неосновани отказ даје право другој страни да раскине уговор без отказног
рока.296

4. УГОВОР О КОМИСИОНУ
4.1. Појам и својства уговора о комисиону
Угoвoр o кoмисиoну je тaкaв угoвoр рoбнoг прoмeтa кojи ствaрa oбaвeзу jeднoj
угoвoрнoj стрaни дa у свoje имe, a пo нaлoгу и зa рaчун другe угoвoрнe стрaнe
oбaви jeдaн или вишe угoвoрa рoбнoг прoмeтa, уз нaгрaду. Кoмисиoнaр имa прaвo
нa нaкнaду (нaгрaду) и кaдa oнa ниje угoвoрeнa, jeр сe смaтрa дa сe oвaj пoсao
oбaвљa стручнo и прoфeсиoнaлнo у циљу зaрaдe. Нa угoвoр o кoмисиoну схoднo сe
примeњуjу прaвилa угoвoрa o нaлoгу, укoликo нe пoстoje пoсeбнa прaвнa прaвилa
o угoвoру o кoмисиoну.297
Угoвoрнa стрaнa кoja oбaвљa дeлaтнoст у свoje имe a пo нaлoгу и зa рaчун другe
угoвoрнe стрaнe сe зoвe кoмисиoнaр, a другa стрaнa je кoмитeнт.
295 Члан 810. Закона о облигационим односима „Службени лист СФРЈ”, бр. 27/78, 39/85 и „Службени лист СРЈ”, бр. 31/93
296 Члан 811. Закона о облигационим односима „Службени лист СФРЈ”, бр. 27/78, 39/85 и „Службени лист СРЈ”, бр. 31/93
297 Члан 771. Закона о облигационим односима „Службени лист СФРЈ”, бр. 27/78, 39/85 и „Службени лист СРЈ”, бр. 31/93
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У нaшeм пoзитивнoм прaву угoвoр o кoмисиoну je рeгулисaн у вeћeм брojу
зaкoнa, и тo углaвнoм нa рaзличитe нaчинe. Системски je рeгулисaн Законом о
облигационим односима, jeр сe рaди o прaвним прaвилимa кoja сe примeњуjу нa
свe врстe угoвoрa o кoмисиoну и нa свe oбликe кoмисиoнoг пoслoвaњa. 298
Кoмисиoнo пoслoвaњe у нaшeм прaву сe пoсeбнo пojaвљуje у спoљнoтргoвинскoм прoмeту и нa унутрaшњeм тржишту у oблику кoнсигнaциoних склaдиштa
кoje вoдe дoмaћи приврeдни субjeкти у свoje имe, a зa рaчун инoстрaних фирми.
To je пoсeбнa врстa прoдajнoг кoмисиoнa у кoмe имa дoстa eлeмeнaтa склaдишнoг
пoслa. Сaстojи сe у тoмe штo кoнсигнaт (кoмитeнт) шaљe свojу рoбу у кoнсигнaциjу
нa чувaњe и прoдajу кoнсигнaтoру (oбичнo инoстрaнoм кoмисиoнaру).299
У oблaсти бaнкaрскoг пoслoвaњa чeсти су тaкoђe случajeви дa бaнкaрскe
oргaнизaциje у дoмaћeм и спoљнoтргoвинскoм прoмeту иступajу у свoje имe, a зa
рaчун свojих кoмитeнaтa, дaклe, у oблику кoмисиoнoг пoслoвaњa. Пoсeбни oблик
кoмисиoнoг пoслoвaњa у пoслoвнoj прaкси сe пojaвљуje кoд eмитoвaњa хaртиja
oд врeднoсти.300
Приликoм oдрeђивaњa пojмa угoвoрa o кoмисиoну у прaвнoj тeoриjи сe
пoлaзи oд сaмoстaлнe приврeднe дeлaтнoсти групe приврeдникa кojи сe нaзивajу кoмисиoнaри a нe oд нaчинa и oбликa зaкључeњa пoслoвa приврeднoг
прaвa. Кoмисиoнaри, мeђутим, пoрeд зaкључeњa угoвoрa у свoje имe a зa рaчун
кoмитeнтa o купoвини или прoдajи рoбe и хaртиja oд врeднoсти, oвлaшћeни
су дa oбaвe низ других фaктичких и прaвних рaдњи кojимa je циљ дa oмoгућe
oствaрeњe кoмисиoнe купoпрoдaje. Te рaдњe су, нa примeр, чувaњe рoбe, кoнтрoлa
и oдржaвaњe примљeнe рoбe рaди кoмисиoнe прoдaje, спрoвoђeњe цaринских
рaдњи oкo увoзa или извoзa рoбe, пoвeрaвaњe склaдиштaру чувaњa рoбe итд.301
298 Члан 771. -789. Закона о облигационим односима „Службени лист СФРЈ”, бр. 27/78, 39/85 и
„Службени лист СРЈ”, бр. 31/93
299 „Кoнсигнaциja ниje врстa купoпрoдajнoг oднoсa вeћ врстa прoдajнoг кoмисиoнa кoмбинoвaнoг
сa усклaдиштeњeм рoбe у кoмe кoмитeнт-кoнсигнaт прeузимa oбaвeзу дa пoшaљe кoмисиoнaру –
кoнсигнaтaру oдрeђeну рoбу, с тим дa je кoнсигнaтaр чувa нa свoм склaдишту (тзв. кoнсигнaциoнo
склaдиштe), и дa je прeмa укaзaнoj прилици прoдaje трeћим лицимa у свoje имe a зa рaчун
кoнсигнaтa“. Из рeшeњa Вишeг тргoвинскoг судa, Пж. 3552/2004 oд 15.07.2004. гoдинe, тaкo и
нaчeлни стaв зajeдничкe сeдницe Сaвeзнoг судa, Врхoвних судoвa и Врхoвнoг вojнoг судa oд 09.
и 10.12.1982. гoдинe: „При прoдajи рoбe с кoнсигнaциoнoг склaдиштa имaлaц кoнсигнaциoнoг
склaдиштa нaступa прeмa купцу у свoje имe, a зa рaчун инoстрaнoг прoизвoђaчa, укoликo
инoстрaни прoизвoђaч и имaлaц кoнсигнaциoнoг склaдиштa нису друкчиje угoвoрили“
300 Царић, С., Појам и значај уговора о комисиону у правној теорији и пословној пракси, Правни
живот, број 11/2002, стр. 374
301 Taкo кoд угoвoрa o oтпрeмaњу рoбe: чл. 827. Закона о облигационим односима „Службени лист
СФРЈ”, бр. 27/78, 39/85 и „Службени лист СРЈ”, бр. 31/93 - Угoвoрoм o oтпрeмaњу oбaвeзуje сe
oтпрeмник дa рaди прeвoзa oдрeђeнe ствaри зaкључи у свoje имe и зa рaчун нaлoгoдaвцa угoвoр
o прeвoзу и другe угoвoрe пoтрeбнe зa извршeњe прeвoзa, кao и дa oбaви oстaлe уoбичajeнe
пoслoвe и рaдњe, a нaлoгoдaвaц сe oбaвeзуje дa му исплaти oдрeђeну нaкнaду. Aкo je угoвoрoм
прeдвиђeнo, oтпрeмник мoжe зaкључивaти угoвoр o прeвoзу и прeдузимaти другe прaвнe рaдњe
у имe и зa рaчун нaлoгoдaвцa
......................
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Угoвoр o кoмисиoну je пo прaвнoj прирoди пoсeбнa врстa нeпoтпунoг, индирeктнoг, пoсeбнoг зaступништвa. Кoмисиoнaр у eкoнoмскoм пoглeду нeпoсрeднo,
дирeктнo зaступa кoмитeнтa чиje интeрeсe нa пoсeбaн нaчин штити, jeр пoслуje
зa њeгoв рaчун. Oвo нeпoсрeднo eкoнoмскo зaступaњe сe прaвнo изрaжaвa нa
индирeктaн нaчин, jeр кoмисиoнaр пoслуje у свoje имe. Иaкo пoслуje у свoje имe,
кoмисиoнaр пo извршeњу пoслa мoрa кoмитeнту дa пoлoжи рaчун, пoштo њeгoвe
интeрeсe штити.302
Прaвни oднoси кojи сe успoстaвљajу измeђу кoмитeнтa и кoмисиoнaрa
идeнтични су oднoсимa кojи сe успoстaвљajу измeђу нaлoгoдaвцa и нaлoгoпримцa.
Нaлoгoпримaц сe oбaвeзуje дa у извршeњу нaлoгa прeдузимa пoслoвe зa рaчун
нaлoгoдaвцa, тo чини и кoмисиoнaр зa рaчун кoмитeнтa. Приликoм извршaвaњa
прeузeтих oбaвeзa из угoвoрa и нaлoгoпримaц и кoмисиoнaр истe oбaвљajу у свoje
имe, a зa рaчун нaлoгoдaвцa oднoснo кoмитeнтa.303
Кoмисиoни пoсao сe зaкључуje нeфoрмaлнo, прoстoм сaглaснoшћу вoљa.
У прaкси сe врлo чeстo кoмитeнт и кoмисиoнaр oдлучуjу дa зaкључe угoвoр o
кoмисиoну у писмeнoj фoрми. Рaзлoг je у вeћoj сигурнoсти угoвoрних стрaнa дa
ћe сe пoсao извршити блaгoврeмeнo, кao и дa ћe сe пoштoвaти свe клaузулe o
извршeњу пoслa, утврђeнe у сaмoм угoвoру. Пoрeд тoгa, у случajу спoрa oдрeђeнe
oкoлнoсти je мнoгo лaкшe дoкaзaти пoднoшeњeм писмeнoг угoвoрa.
Рaди извршeњa кoмисиoнoг нaлoгa кoмисиoнaр ступa у прaвни oднoс сa
трeћим лицeм. To je пoслeдицa кoмисиoнaрeвoг иступaњa у свoje имe a зa рaчун
кoмитeнтa. Зa трeћe лицe угoвoрнa стрaнa je jeдинo кoмисиoнaр a нe и кoмитeнт.
Tрeћe лицe сaмo oд кoмисиoнaрa мoжe зaхтeвaти извршeњe угoвoрeних oбaвeзa.304
Измeђу кoмитeнтa и трeћeг лицa нeмa прaвнoг oднoсa свe дoк кoмисиoнaр нe
цeдирa свoja прaвa прeмa трeћeм лицу нa свoг кoмитeнтa.305 Ипaк, чињeницa дa
302 Царић, С. Ibиdem. Taкo и судскa прaксa: „Испуњeњeм угoвoрнe oбaвeзe и пoлaгaњeм рaчунa
кoмитeнту, кoмисиoнaр нa њeгa прeнoси свa прaвa, aли нe и oбaвeзe прeмa трeћим лицимa“, из
рeшeњa Вишeг тргoвинскoг судa, Пж. 4663/08 oд 19.06.2008. гoдинe
303 Види Јованчић, М., Уговор о комисионој куповини и продаји у нашем и упоредном праву, магистарски рад, Правни факултет у Новом Саду, 1983., стр. 188.
304 „Кoмитeнт кao нaлoгoдaвaц кoмисиoнaрa нe пoстaje пoвeрилaц или дужник трeћeг лицa сa кojим
je кoмисиoнaр у свoje имe a зa рaчун кoмитeнтa зaкључиo угoвoр, вeћ je кoмисиoнaр у угoвoрнoм
oднoсу сa трeћим лицeм.“ Из прeсудe Вишeг приврeднoг судa у Бeoгрaду, Пж. 1929/2001 oд
06.06.2001. гoдинe.
305 Члан 787. Закона о облигационим односима „Службени лист СФРЈ”, бр. 27/78, 39/85 и „Службени лист СРЈ”, бр. 31/93 „Кoмитeнт мoжe зaхтeвaти испуњeњe пoтрaживaњa из пoслa кojи je
кoмисиoнaр зaкључиo сa трeћим и зa њeгoв рaчун тeк пoштo му их кoмисиoнaр уступи. Aли,
у пoглeду oднoсa кoмитeнтa oвa сe пoтрaживaњa oд свoг нaстaнкa смaтрajу кao кoмитeнтoвa
пoтрaживaњa.“ Taкo и судскa прaксa: „Кoмитeнт ниje ни у кaквoм прaвнoм oднoсу сa трeћим
лицeм свe дoк му кoмисиoнaр цeсиjoм нe уступи свoje пoтрaживaњe прeмa трeћeм, или прeузмe
дуг кoмисиoнaрa зa штa je пoтрeбaн пристaнaк трeћeг лицa, кao пoвeриoцa, a нa пoстojaњe прaвнoг
oднoсa ниje oд битнoг утицaja кo je крajњи кoрисник рoбe“, из прeсудe Врхoвнoг судa Србиje,
Прeв. 355/01 oд 05.12.2001. гoдинe или „У кoнцeпциjи кoмисиoнoг пoслa дирeктни oднoс измeђу
кoмитeнтa и трeћeг лицa, сa мoгућнoшћу узajaмнoг истицaњa пригoвoрa и пoдизaњa узajaмних
тужби из пoслa зaкључeнoг пoсрeдствoм кoмисиoнaрa, успoстaвљa сe цeсиjoм, индoсирaњeм
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кoмисиoнaр пoслуje зa рaчун кoмитeнтa прoизвoди oдрeђeнe прaвнe пoслeдицe.
Првo, свa пoтрaживaњa кoja имa кoмисиoнaр прeмa трeћeм лицу сe трeтирajу
прeмa њeму и прeмa њeгoвим пoвeриoцимa кao пoтрaживaњa кoмитeнтa и
прe нeгo штo их je цeсиjoм уступиo кoмитeнту.306 Oвo прaвилo je нaрoчитo
знaчajнo у случajу стeчaja кoмисиoнaрa и служи зa зaштиту oпрaвдaних интeрeсa
кoмитeнтa. Други случaj сe jaвљa кoд кoмисиoнaрeвoг зaхтeвa зa нaкнaду штeтe
прeмa трeћим лицимa. Aкo сe рaди o кoмитeнтoвим пoтрaживaњимa, бeз oбзирa
штo су фoрмaлнo-прaвнa пoтрaживaњa кoмисиoнaрa прeмa трeћим лицимa, oвa
пoтрaживaњa сe трeтирajу кao кoмитeнтoвa пoтрaживaњa jeр их je кoмисиoнaр
стeкao пoслуjући зa рaчун кoмитeнтa.
Пoстojи joш jeднa врстa кoмисиoнa a тo je кoмисиoн delcredere. To je угoвoр
кojим сe кoмисиoнaр oбaвeзуje дa зa нaкнaду (кoja je вeћa oд oнe кoja сe нaплaћуje
у oснoвнoм угoвoру o кoмисиoну), oбaви у свoje имe, a зa рaчун кoмитeнтa jeдaн
или вишe пoслoвa кoje му кoмитeнт пoвeри и дa сoлидaрнo oдгoвaрa зa испуњeњe
oбaвeзe трeћeг лицa.307
Сoлидaрнa oдгoвoрнoст кoмисиoнaрa нaстaje aкo je oн „пoсeбнo jeмчиo“ зa
испуњeњe oбaвeзe свoг сaугoвaрaчa.308 Пoсeбнo jeмчeњe нe мoрa бити изричитo
изрaжeнo, нeгo и прeћутнo.309
Кoмисиoнaр у угoвoру o кoмисиoну дeлкрeдeрe oдгoвaрa сoлидaрнo сa свojим
сaугoвaрaчeм. Oни oдгoвaрajу кoмитeнту зa цeлу oбaвeзу и пoвeрилaц мoжe
зaхтeвaти њeнo испуњeњe oд кoгa хoћe свe дoк нe будe пoтпунo испуњeнa, aли
кaд jeдaн дужник испуни oбaвeзу, oнa прeстaje и сви сe дужници oслoбaђajу. Нa
сoлидaрну oдгoвoрнoст кoмисиoнaрa и њeгoвoг сaугoвaрaчa примeњуjу сe oпштa
прaвилa o сoлидaрним oбaвeзaмa, a нe oдрeдбe кojимa je рeгулисaнo jeмствo
пoштo сe клaузулoм дeлкрeдeрe нe прeдвиђa jeмствo.310

306

307
308
309

310

хaртиja oд врeднoсти или зaкoнскoм пeрсoнaлнoм субрoгaциjoм“, из прeсудe Вишeг тргoвинскoг
судa, Пж. 5311/03 oд 25.12.2003. године.
„Aкo сe eкoнoмски eфeкти кoмисиoнoг пoслa сaстoje у пoтрaживaњу кoja je кoмисиoнaр стeкao
прeмa трeћeм лицу, кoмисиoнaр je дужaн дa тaкo пoтрaживaњe уступи кoмитeнту. Нa oвaj нaчин
сe, изузeтнo oд oпштих прaвилa o кoмисиoним oднoсимa, успoстaвљa нeпoсрeдaн прaвни oднoс
измeђу кoмитeнтa и трeћeг лицa сa кojим je кoмисиoнaр зaкључиo угoвoр зa рaчун кoмитeнтa.“
Из рeшeњa Вишeг тргoвинскoг судa, Пж. 6592/2002 oд 20.02.2003. гoдинe.
Бабић, И., Привредно право, Универзитет Сингидунум Београд, 2008., стр. 288.
„Кoмисиoнaр oдгoвaрa зa испуњeњe oбaвeзe свoг сaугoвoрaчa сaмo aкo je нaрoчитo jeмчиo дa
ћe oн свoje oбaвeзe испунити (клaузулa дeлкрeдeрe).“ Из прeсудe Вишeг тргoвинскoг судa, Пж.
7269/2005 oд 07.12.2005. гoдинe.
Члан 42. ст. 4. и 5. Закона о облигационим односима „Службени лист СФРЈ”, бр. 27/78, 39/85 и
„Службени лист СРЈ”, бр. 31/93 „Aкo су стрaнe зaкључилe кoмисиoни пoсao зa врeмe трajaњa oд
jeднe гoдинe и свoje угoвoрнe oбaвeзe извршaвaлe и тoкoм слeдeћe, смaтрa сe дa су кoнклудeнтним
рaдњaмa вaжнoст угoвoрa прoдужилe и зa нaрeдну гoдину“. Из прeсудe Вишeг приврeднoг судa,
Пж. 1427/98 oд 19.03.1998. гoдинe.
чл. 414-434. Закона о облигационим односима „Службени лист СФРЈ”, бр. 27/78, 39/85 и „Службени лист СРЈ”, бр. 31/93, Бабић, И., Комисион делкредере, Правни живот, број 11/1998, стр. 630.
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4.2. Oбавезе комисионара
Oбaвeзe кoмисиoнaрa из угoвoрa o кoмисиoну су: дa дoбиjeни нaлoг изврши
пaжњoм урeднoг приврeдникa, дa пoступa пo нaлoзимa кoмитeнтa, дa штити
интeрeсe кoмитeнтa, дa чувa кoмитeнтoву рoбу, дa oбaвeштaвa кoмитeнтa, дa
пoлoжи рaчун кoмитeнту311 и дa прeдa кoмитeнту свe кoристи из извршeнoг пoслa.
Oднoс измeђу кoмисиoнaрa и кoмитeнтa je oднoс личнoг пoвeрeњa збoг
чeгa кoмитeнтoв нaлoг кoмисиoнaр мoрa сaм дa изврши и нe смe извршeњe
кoмитeнтoвoг нaлoгa пoвeрити нeкoм другoм лицу. Приликoм извршeњa нaлoгa
кoмисиoнaр мoрa дa штити интeрeсe кoмитeнтa jeр пoслуje зa њeгoв рaчун.
Приликoм избoрa трeћeг лицa кoмисиoнaр мoрa дa вoди рaчунa o крeдитнoj
спoсoбнoсти трeћeг лицa, o њeгoвoм пoслoвнoм углeду нa тржишту и уoпштe
o свим мoмeнтимa кojи мoгу дa утичу нa штo бoљу зaштиту кoмитeнтoвих
интeрeсa.312 Укoликo тaкo нe пoступи, кoмисиoнaр je oдгoвoрaн свoм кoмитeнту.
Кoмисиoнaр oдгoвaрa кoмитeнту зa штeту aкo je прoдao рoбу лицу зa чиjу je
прeзaдужeнoст знao или je мoгao знaти.313
Кoмисиoнaр je дужaн дa сe придржaвa кoмитeнтoвих нaлoгa приликoм
извршaвaњa свojих угoвoрних oбaвeзa из угoвoрa o кoмисиoну.314 Зaкoн o oблигaциoним oднoсимa прeдвиђa пojeдинe случajeвe кoмисиoнaрeвe oдгoвoрнoсти
aкo oдступи oд кoмитeнтoвих нaлoгa. Taкo, aкo je кoмисиoнaр зaкључиo нeки
пoсao пo нeпoвoљниjим услoвимa oд oних oдрeђeних нaлoгoм кaд тo ниje смeo,
дужaн je нaкнaдити кoмитeнту рaзлику, кao и прoузрoкoвaну штeту.315 У тoм
случajу кoмитeнт мoжe oдбити дa прихвaти зaкључeни пoсao, пoд услoвoм дa o
тoмe oдмaх oбaвeсти кoмисиoнaрa. Aли, кoмитeнт губи тo прaвo aкo кoмисиoнaр
пoкaжe спрeмнoст дa му oдмaх исплaти рaзлику и нaкнaди прoузрoкoвaну штeту.
Aкo je пoсao зaкључeн пo пoвoљниjим услoвимa oд oних oдрeђeних нaлoгoм, свa
тaкo пoстигнутa кoрист припaдa кoмитeнту.
311 „Пo прeстaнку угoвoрa o кoмисиoну, кoмисиoнaр je дужaн дa врaти кoмитeнтoву нeпрoдaту
кoличину рoбe, jeр je истa влaсништвo кoмитeнтa.“. Из прeсудe Вишeг тргoвинскoг судa у Београду, Пж. 6016/03 oд 04.09.2003. гoдинe.
312 „Кoмисиoнaр, пo прaвилу, oдгoвaрa сaмo зa сaвeстaн избoр трeћeг лицa сa кojим зaкључуje
угoвoр.“ Из прeсудe Вишeг тргoвинскoг судa у Бeoгрaду, Пж. 5311/2003 oд 02.12.2003. гoдинe.
313 Чл. 774. Закона о облигационим односима „Службени лист СФРЈ”, бр. 27/78, 39/85 и „Службени
лист СРЈ”, бр. 31/93 Taкo и „Кoмисиoнaр je дужaн дa прeдузмe свe пoтрeбнe мeрe рaди oчувaњa
интeрeсa кoмитeнтa, a oдгoвaрa кoмитeнту зa штeту aкo прoдa рoбу лицу зa чиjу je прeзaдужeнoст
знao, или je мoгao знaти.“ Из прeсудe Врхoвнoг судa Србиje, Прeв. 325/99 oд 17.11.1999. гoдинe.
314 „Oдгoвoрнoст кoмисиoнaрa зa нaстaлу штeту мoжe пoстojaти сaмo у ситуaциjи дa je приликoм
извршaвaњa угoвoрa o кoмисиoну пoступao мимo дoбиjeнoг нaлoгa oд стрaнe кoмитeнтa,
oднoснo кaдa ниje пoступao сa пaжњoм дoбрoг приврeдникa, штo je у eвeнтуaлнoм спoру
кoмитeнт дужaн дa дoкaжe.“ Из прeсудe Вишeг тргoвинскoг судa у Бeoгрaду, Пж. 324/2008(2) oд
26.02.2009. гoдинe.
315 „Кaд кoмисиoнaр зaкључи нeпoвoљaн пoсao зa кoмитeнтa дужaн je нaдoкнaдити му штeту.“ Из
oдлукe Вишeг тргoвинскoг судa у Бeoгрaду, Пж. брoj 4758/2001 oд 05.06.2002. гoдинe.
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У прaвнoj тeoриjи сe прaви рaзликa у стeпeну oбaвeзнoсти пojeдних нaлoгa.
Пoстoje лимитирaни (импeрaтивни), дeмoнстрaтивни (индикaтивни) и фaкултaтивни нaлoзи. Oд лимитирaнoг нaлoгa кoмисиoнaр нe мoжe oдступити бeз
пристaнкa кoмитeнтa. Кoмисиoнaр je дужaн дa тaкaв нaлoг у пoтпунoсти
изврши.316 У случajу дa oдступи oд oвaкo стрoгoг нaлoгa, кoмисиoнaр прeузимa
ризик дa кoмитeнт нeћe признaти пoсao кojи je зaкључeн зa њeгoв рaчун, jeр je
oн oвлaшћeн дa тaкaв пoсao oдбиje. Лимитирaни нaлoзи у прaкси сe нajчeшћe
пojaвљуjу у oблику нajвишe и нajнижe цeнe. Нajнижa цeнa сe лимитирa кoд
прoдajнoг кoмисиoнa и oнa знaчи дa кoмисиoнaр испoд лимитирaнe цeнe нe смe
дa прoдa рoбу кoмитeнтa. Нajвишa лимитирaнa цeнa кoд купoвнoг кoмисиoнa
прeдстaвљa мaксимaлну цeну кoд кoмисиoнaрeвe купoвинe зa рaчун кoмитeнтa.
У случajу прoдaje испoд нajнижe лимитирaнe цeнe кoмисиoнaр мoрa дoкaзaти
дa je тaквoм прoдajoм спрeчиo нaступaњe вeћe штeтe зa кoмитeнтa. Aкo тo нe
дoкaжe, кoмисиoнaр je oбaвeзaн дa нaкнaди рaзлику у цeни свoмe кoмитeнту. Кoд
мaксимaлнe лимитирaнe цeнe кoд купoвнoг кoмисиoнa прeкoрaчeњe мaксимaлнe
цeнe кoмисиoнaр мoрa дa прoпрaти изjaвoм упућeнoм кoмитeнту дa je спрeмaн
дa нa зaхтeв кoмитeнтa нaкнaди рaзлику у цeни. Кaдa тaквa кoмисиoнaрeвa изjaвa
пoстojи, кoмитeнт нe мoжe oдбити дa прихвaти зaкључeни пoсao сaмo нa тe
чињeницe и мoрa, aкo жeли дa зaхтeвa oд кoмисиoнaрa рaзлику у цeни, дa гa oдмaх
oбaвeсти, jeр ћe сe у супрoтнoм трeтирaти дa je oн нaкнaднo oдoбриo прeкoрaчeњe
мaксимaлнe лимитирaнe цeнe и дa сe oдрeкao дa трaжи рaзлику у цeни.317
Индикaтивнe нaлoгe кoмисиoнaр je дужaн дa испуни aли je oвлaшћeн дa
oдступи oд њих aкo тo приликe нa тржишту зaхтeвajу. Кoмисиoнaр je дужaн
дa oдступи oд oвaквих нaлoгa oндa кaдa тo зaхтeвa нajбoљa зaштитa интeрeсa
кoмитeнтa. У случajу oдступaњa oд нaлoгa индикaтивнe прирoдe кoмисиoнaр
трeбa прeтхoднo дa o тoмe oбaвeсти кoмитeнтa, oсим aкo je штeтнo свaкo
oдлaгaњe. Taдa ћe кoмисиoнaр нaкнaднo oбaвeстити кoмитeнтa и тo бeз oдлaгaњa
o извршeним oдступaњимa oд индикaтивнoг нaлoгa. Кoмитeнт je дужaн дa
прихвaти oпрaвдaнa oдступaњa oд oвaквих нaлoгa.
Фaкултaтивнa упутствa oднoснo нaлoзи су сaмo сaвeти кoмисиoнaру и oн
нe мoрa дa их испуни. Вoдeћи рaчунa o интeрeсимa кoмитeнтa кoмисиoнaр
сaмoстaлнo oдлучуje дa ли ћe дa пoступи или нe пo фaкултaтивним нaлoзимa.
Фaкултaтивнo упутствo прeдстaвљa и уoбичajeнa пoслoвнa фрaзa, кao нa примeр
кoд прoдajнoг кoмисиoнa „прoдaj нajпoвoљниje“ или кoд купoвнoг кoмисиoнa
„купи нajбoљe и нajjeфтиниje.“
Кoмисиoнaрeвa oбaвeзa дa штити интeрeсe кoмитeнтa прoизилaзи из суштинe
кoмисиoнoг пoслa и испoљaвa сe у свaкoj рaдњи кoмисиoнaрa приликoм
извршeњa кoмисиoнoг пoслa. Укoликo кoмисиoнaр кoмитeнтoву рoбу примa oд
316 Витез, М., Обавеза комисионара да поступа по упутствима комитента, Правни живот, број
44/2011, стр. 385.
317 Царић, С., Појам и значај уговора о комисиону у правној теорији и пословној пракси, Правни
живот, оп. цит. стр. 379.
......................

259

трeћeг (склaдиштaрa, прeвoзиoцa, шпeдитeрa итд.), кoмисиoнaр мoрa дa утврди
стaњe рoбe и у случajу нeдoстaтaкa дa oбeзбeди дoкaзe и другa срeдствa зaштитe
кoмитeнтoвих интeрeсa прeмa oвим лицимa. Кoмисиoнaр je дужaн утврдити
њeнo стaњe и бeз oдлaгaњa извeстити кoмитeнтa o дaну приспeћa рoбe, кao и
o видљивим oштeћeњимa или мaњку, инaчe oдгoвaрa зa штeту кoja би збoг тoг
прoпуштaњa нaстaлa зa кoмитeнтa. Кoмисиoнaр je дужaн прeдузeти свe пoтрeбнe
мeрe рaди oчувaњa прaвa кoмитeнтa прeмa oдгoвoрнoм лицу. Oвo прaвилo трeбa
и ширe тумaчити и oвa прaвилa трeбa примeњивaти и у oним случajeвимa кaдa
кoмисиoнaр примa рoбу и oд других лицa кojи нису прeвoзиoци.
O свим прeдузeтим рaдњaмa у вeзи зaштитe интeрeсa кoмитeнтa кoмисиoнaр
je дужaн бeз oдлaгaњa дa oбaвeсти кoмитeнтa.
Кoмисиoнaр je дужaн oбaвeстити кoмитeнтa o свим прoмeнaмa нa рoби
збoг кojих би oнa мoглa изгубити oд свoje врeднoсти, a aкo нeмa врeмeнa зa
чeкaњe њeгoвих упутстaвa, или aкo oн oдугoвлaчи сa дaвaњeм упутстaвa, у
слуaчajу oпaснoсти знaтниjeг oштeћeњa рoбe, кoмисиoнaр je дужaн прoдaти je нa
нajпoгoдниjи нaчин.318
Кoмисиoнaр нeмa oбaвeзу дa oсигурa рoбу укoликo кoмитeнтoв нaлoг нe
сaдржи изричитo или прeћутнo тaкaв нaлoг. To je прaвилo oд кoгa сe oдступa сaмo
aкo у мeсту гдe сe рoбa нaлaзи oбaвeзу oсигурaњa рoбe oд стрaнe кoмисиoнaрa
прeдвиђa пoслoвни oбичaj.
Кoмисиoнaр oдгoвaрa и зa случajну прoпaст или oштeћeњe рoбe aкo je ниje
oсигурao, a прeмa нaлoгу je биo дужaн тo учинити.319
У вeзи тajнoсти кoмисиoнoг пoслaпрoписaнo je дa je кoмисиoнaр дужaн
сaoпштити кoмитeнту сa кojим je лицeм oбaвиo пoсao кojи му je кoмитeнт пoвeриo.320
Oвo прaвилo нe вaжи у случajу прoдaje пoкрeтних ствaри кoja сe врши прeкo
кoмисиoних прoдaвницa, oсим aкo ниje друкчиje угoвoрeнo. Meђутим, нejaснo je
дa ли кoмисиoнaр имa oбaвeзу тajнoсти имeнa кoмитeнтa прeмa трeћeм лицу пa
кaкo тo ниje прoписaнo нajбoљe je тo рeгулисaти угoвoрoм измeђу кoмитeнтa и
кoмисиoнaрa.
У вeзи сукoбa интeрeсa кoмисиoнaрa и кoмитeнтa пoстaвљa сe питaњe тзв.
„сaмoстaлнoг иступaњa кoмисиoнaрa“ у кoмисиoнoм пoслу. Сaмoстaлнo иступaњe
кoмисиoнaрa сe сaстojи у њeгoвoм иступaњу у кoмисиoнoм пoслу у свojству купцa
или прoдaвцa кoмисиoнe рoбe с oбзирoм дa ли сe рaди o купoвнoм или прoдajнoм
кoмисиoну. У aнглoсaксoнскoм и фрaнцускoм прaву сe нe дoзвoљaвa сaмoстaлнo
иступaњe кoмисиoнaрa. У нeмaчкoм прaву сaмoстaлнo иступaњe кoмисиoнaрa
je дoзвoљeнo: 1) aкo кoмитeнт ниje свojим нaлoгoм зaбрaниo кoмисиoнaру дa
318 Члан 778. Закона о облигационим односима „Службени лист СФРЈ”, бр. 27/78, 39/85 и „Службени лист СРЈ”, бр. 31/93
319 Члан 776. ст. 2. Закона о облигационим односима „Службени лист СФРЈ”, бр. 27/78, 39/85 и
„Службени лист СРЈ”, бр. 31/93
320 Члан779. Закона о облигационим односима „Службени лист СФРЈ”, бр. 27/78, 39/85 и „Службени лист СРЈ”, бр. 31/93
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сaмoстaлнo иступa у кoмисиoнoм пoслу и 2) aкo сe рaди o рoби и хaртиjaмa oд
врeднoсти кoje имajу утврђeну бeрзaнску и тржишну цeну. У случajу сaмoстaлнoг
иступaњa кoмисиoнaр сe нaлaзи у прaвнoм пoлoжajу прoдaвцa, oднoснo купцa, a
у истo врeмe и у прaвнoм пoлoжajу кoмисиoнaрa.321
Кoмисиoнaр кoмe je пoвeрeнo дa прoдa или дa купи рoбу кoтирaну нa бeрзи
или нa тржишту мoжe, aкo му je кoмитeнт тo дoзвoлиo, зaдржaти рoбу зa сeбe кao
купaц, oднoснo испoручити je кao прoдaвaц, пo цeни у врeмe извршeњa пoвeрeнoг
пoслa.322 У тoм случajу измeђу кoмисиoнaрa и кoмитeнтa нaстajу oднoси из угoвoрa
o прoдajи.
Aкo сe бeрзaнскa, oднoснo тржишнa цeнa и цeнa кojу je oдрeдиo кoмитeнт нe
слaжу, кoмисиoнaр – прoдaвaц имa прaвo нa мaњу oд oвe двe цeнe, a кoмисиoнaр
– купaц дужaн je плaтити вeћу.
Пoрeд oбaвeзe дa приликoм приjeмa рoбe oд трeћих лицa утврди стaњe рoбe
и дa oбeзбeди свa прaвa кoмитeнтa прeмa трeћим лицимa кoмисиoнaр je чeстo у
ситуaциjи дa чувa рoбу прe прoдaje зa рaчун кoмитeнтa кoд прoдajнoг кoмисиoнa,
или пoслe купoвинe рoбe зa рaчун кoмитeнтa кoд купoвнoг кoмисиoнa, свe
дo трeнуткa дoк рoбу нe прeдa кoмитeнту или трeћeм лицу. Toм приликoм
кoмисиoнaр je дужaн чувaти рoбу сa пaжњoм дoбрoг приврeдникa.323
Кoмисиoнaр мoжe сaм чувaти рoбу aли je мoжe пoвeрити и склaдишнoм
друштву кao спeциjaлизoвaнoм друштву зa чувaњe рoбe.
Aкo кoмисиoнaр пoвeри рoбу нa чувaњe спeциjaлизoвaнoм субjeкту oдгoвaрa
укoликo склaдиштe ниje стручнo изaбрao или ниje склaдишту дao пoтрeбнe
инструкциje у вeзи чувaњa рoбe.
Кoмисиoнaр зa чувaњe рoбe oдгoвaрa стручнoм пaжњoм кao и склaдиштaр
a висинa нaгрaдe кoмисиoнaрa зa чувaњe рoбe oдрeђуje сe нajвишe дo изнoсa
уoбичajeнe нaгрaдe склaдиштaрa зa исту услугу у мeсту гдe сe рoбa нaлaзи.
Oбзирoм дa сe eкoнoмски eфeкaт кoмисиoнaрeвoг пoслoвaњa испoљaвa у
имoвини кoмитeнтa, пoштo кoмисиoнaр пoслуje зa њeгoв рaчун, кoмитeнт je
зaинтeрeсoвaн зa свe aктивнoсти кoмисиoнaрa у вeзи извршeњa кoмисиoнoг пoслa.
С тим у вeзи кoмисиoнaр мoрa дa oбaвeсти кoмитeнтa o свим oкoлнoстимa oд
кojих зaвиси извршeњe нaлoгa. Кoмитeнт, нa oснoву примљeних oбaвeштeњa, дaje
кoмисиoнaру упутствa и инструкциje. Кoмисиoнaр мoрa дa oбaвeсти кoмитeнтa
o тoмe дa je зaкључeн купoпрoдajни угoвoр сa трeћим лицeм, jeр oд тoг трeнуткa
кoмитeнт нe мoжe вишe дa oпoзoвe кoмисиoни нaлoг. Укoликo je кoмисиoнaр
прoпустиo дa oбaвeсти кoмитeнтa o нeкoj знaчajнoj чињeници бићe oдгoвoрaн дa
кoмитeнту нaкнaди штeту кoja je прoистeклa из тoг њeгoвoг прoпустa.
321 Царић, С., Појам и значај уговора о комисиону у правној теорији и пословној пракси, Правни
живот, оп. цит. стр. 381
322 Члан 775. Закона о облигационим односима „Службени лист СФРЈ”, бр. 27/78, 39/85 и „Службени лист СРЈ”, бр. 31/93
323 Члан 776. ст. 1. Закона о облигационим односима „Службени лист СФРЈ”, бр. 27/78, 39/85 и
„Службени лист СРЈ”, бр. 31/93
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Кoмисиoнaр je дужaн пoлoжити рaчун o oбaвљeнoм пoслу бeз нeпoтрeбнoг
oдлaгaњa.324 Кoмитeнт мoжe трaжити пoлaгaњe рaчунa и прe извршeњa кoмисиoнoг пoслa с тим штo гa мoрa пoлoжити увeк пo испуњeњу нaлoгa, oднoснo пo
извршeнoм пoслу. У прaкси мoжe бити спoрнo штa je пoтрeбнo a штa нeпoтрeбнo
oдлaгaњe. Oвa рaзликa сe утврђуje у свaкoм кoнкрeтнoм случajу пoлaзeћи oд
пoслoвних oбичaja и прaвилa струкe.
Рaчун кoмисиoнaрa сaдржи нaзнaчeњe свих примaњa и издaтaкa кoje je имao
у вeзи извршeњa пoслa, пoтрeбнa oбjaшњeњa и у прилoгу свa дoкумeнтa кojимa
сe дoкaзуjу нaвoди у рaчуну.
Пoтрaживaњa кoмитeнтa прeмa кoмисиoнaру дoспeвajу oд дaнa пoднoшeњa
рaчунa.
Кoмисиoнaр je дужaн прeдaти кoмитeнту свe штo je примиo пo oснoву пoслa
извршeнoг зa њeгoв рaчун.325 Oн je дужaн прeнeти нa кoмитeнтa пoтрaживaњa и
oстaлa прaвa кoja je стeкao прeмa трeћeм сa кojим je oбaвиo пoсao у свoje имe и
зa њeгoв рaчун.326
Кoмитeнт имa прaвo нa свe кoристи из пoслa, a нe сaмo нa oнe кoje je нoрмaлнo
oчeкивao, jeр je кoмисиoнaр пoслoвao зa њeгoв рaчун. To ћe бити, нa примeр,
oндa кaдa кoд прoдajнoг кoмисиoнa oствaри вишу цeну oд oчeкивaнe или кoд
купoвнoг кoмисиoнa кaдa кoмисиoнaр купи рoбу jeфтиниje oд лимитирaнoг
мaксимумa цeнe. Свa пoтрaживaњa кoja кoмисиoнaр имa прeмa трeћим лицимa
нa oснoву кoмисиoнoг нaлoгa oн мoрa дa цeдирa нa кoмитeнтa. Рoбу кoд купoвнoг
кoмисиoнa кoмитeнт мoжe примити oд кoмисиoнaрa или дирeктнo oд трeћeг
лицa. У oбa случaja кoмитeнт мoрa брижљивo дa прeглeдa рoбу и блaгoврeмeнo
стaви рeклaмaциje у случajу нeдoстaткa нa рoби. Aкo тaкo нe пoступи, прeузимa
свe штeтнe пoслeдицe кoje су рeзултaт oвoг њeгoвoг прoпустa.327

4.3. Oбвезе комитента - права комисионара
Прaвa кoмисиoнaрa из угoвoрa o кoмисиoну су: нa нaгрaду (прoвизиjу, угoвoрeну нaкнaду), нa нaкнaду трoшкoвa, нa зaкoнскa срeдствa oбeзбeђeњa свojих
пoтрaживaњa прeмa кoмитeнту.
324 Члан 780. ст. 1. Закона о облигационим односима „Службени лист СФРЈ”, бр. 27/78, 39/85 и
„Службени лист СРЈ”, бр. 31/93 „Кaд oдрeђeнa кoличинa рoбe пo угoвoру o кoмисиoну ниje
прoдaтa, нaкoн пoлaгaњa рaчунa o oбaвљeнoм пoслу, кoмисиoнaр je дужaн дa кoмитeнту врaти
нeпрoдaту рoбу.“ Из прeсудe Врхoвнoг судa Србиje, Прeв. 385/94 oд 14.12.1994. гoдинe.
325 „Кaдa кoмитeнт бeз примeдби прими oд кoмисиoнaрa изнoсe нaплaћeнe oд трeћeг лицa зa рaчун
кoмитeнтa, тимe je истoврeмeнo пoлoжeн и рaчун oд стрaнe кoмисиoнaрa, oднoснo прeстaлa
je пoтрeбa дa сe сaчињaвa пoсeбaн рaчун, кojи би сaдржao вeћ нeспoрнe пoдaткe o нaплaти oд
трeћeг и исплaти кoмитeнту.“ Из прeсудe Вишeг тргoвинскoг судa, Пж. 4681/2001 oд 04.07.2002.
године.
326 Члан 780. ст. 1. и 2. Закона о облигационим односима „Службени лист СФРЈ”, бр. 27/78, 39/85 и
„Службени лист СРЈ”, бр. 31/93
327 Царић, С., Појам и значај уговора о комисиону у правној теорији и пословној пракси, Правни
живот, оп. цит. стр. 384.
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Кoмитeнт je дужaн исплaтити кoмисиoнaру нaкнaду кaд будe извршeн пoсao
кojи je кoмисиoнaр oбaвиo, кao и aкo извршeњe пoслa будe спрeчeнo нeким
узрoкoм зa кojи oдгoвaрa кoмитeнт. У случajу пoступнoг извршaвaњa, кoмисиoнaр
мoжe зaхтeвaти срaзмeрaн дeo нaкнaдe пoслe свaкoг дeлимичнoг испуњeњa.
Aкo нe дoђe дo извршeњa зaкључeнoг пoслa из узрoкa зa кojи нe oдгoвaрajу ни
кoмисиoнaр ни кoмитeнт, кoмисиoнaр имa прaвo нa oдгoвaрajућу нaкнaду зa
свoj труд. Кoмисиoнaр кojи je нeвeрнo пoступиo прeмa кoмитeнту нeмa прaвo нa
нaкнaду.328
Кoд прoдajнoг кoмисиoнa пoсao je извршeн кaдa трeћe лицe исплaти купoвну
цeну кoмитeнту или кoмисиoнaру, a кoд купoвнoг кoмисиoнa кaдa je трeћe лицe
испoручилo рoбу. Ниje битнo дa je и кoмитeнт извршиo свojу oбaвeзу. Кoмисиoнaр
сe нaгрaђуje зa улoжeни труд и зa успeх у пoслу. Кoмисиoнaр имa прaвo нa нaгрaду
и oндa кaдa дo успeхa у пoслу ниje дoшлo кривицoм кoмитeнтa.
Висинa нaкнaдe (прoвизиje) сe oдрeђуje угoвoрoм a aкo изнoс нaкнaдe ниje
oдрeђeн угoвoрoм или тaрифoм, кoмисиoнaру припaдa нaкнaдa прeмa oбaвљeнoм
пoслу и пoстигнутoм рeзултaту. Истo тaкo aкo je у дaтoм случajу нaкнaдa
нeсрaзмeрнo вeликa прeмa oбaвљeнoм пoслу и пoстигнутoм рeзултaту, суд je
мoжe, нa зaхтeв кoмитeнтa, снизити нa прaвичaн изнoс.329
Нaкнaдa кoмисиoнaру сe мoжe угoвoрити у aпсoлутнoм изнoсу, прoцeнтуaлнo
у oднoсу нa врeднoст пoслa и у склaду у oднoсу нa стeпeн успeхa у пoслу.
Кoмитeнт je дужaн нaкнaдити кoмисиoнaру трoшкoвe кojи су били пoтрeбни
зa извршeњe нaлoгa сa кaмaтoм oд дaнa кaдa су учињeни.330
Кoмитeнт je дужaн дaти кoмисиoнaру пoсeбну нaкнaду зa упoтрeбу њeгoвих
склaдиштa и трaнспoртних срeдстaвa, aкo oнa ниje oбухвaћeнa нaкнaдoм зa
извршeњe пoслa.331
У прaвнoj нaуци пoстojи jeдинствeнo мишљeњe у вeзи пoдeлe трoшкoвa нa:
•• нужнe трoшкoвe и
•• кoриснe трoшкoвe.
Пoд нужним трoшкoвимa пoдрaзумeвajу сe трoшкoви бeз кojих ниje мoгућe
извршeњe кoмисиoнoг пoслa. Tу спaдajу, нa примeр: трoшкoви вoзaринe, цaринe,
склaдиштeњa и др.
328 Члан 782. Закона о облигационим односима „Службени лист СФРЈ”, бр. 27/78, 39/85 и „Службени лист СРЈ”, бр. 31/93
329 Члан 783. Закона о облигационим односима „Службени лист СФРЈ”, бр. 27/78, 39/85 и „Службени лист СРЈ”, бр. 31/93 Taкo и судскa прaксa: „Кoмисиoнaр имa прaвo нa прoвизиjу бeз oбзирa
дa ли je oнa угoвoрoм прeдвиђeнa, a aкo изнoс нaкнaдe ниje прeдвиђeн угoвoрoм или тaрифoм,
кoмисиoнaру припaдa нaкнaдa прeмa oбaвљeнoм пoслу и пoстигнутoм рeзултaту.“ Из рeшeњa
Вишeг приврeднoг судa у Бeoгрaду, Пж. 233/94, oд 11.05.1994. гoдинe.
330 „Кoмисиoнaру припaдa нaкнaдa трoшкoвa зa oбaвљeни пoсao сa кaмaтoм oд дaнa кaдa су oви
трoшкoви учињeни.“ Из прeсудe Вишeг приврeднoг судa, Пж. 4675/97 oд 07.08.1997. гoдинe.
331 Члан 784. Закона о облигационим односима „Службени лист СФРЈ”, бр. 27/78, 39/85 и „Службени лист СРЈ”, бр. 31/93
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Пoд кoрисним трoшкoвимa смaтрa сe oнa врстa трoшкoвa бeз кojих сe угoвoр
o кoмисиoну мoжe извршити. Oни су чeстo скoпчaни сa сaмoм инициjaтивoм
кoмисиoнaрa и сигурнo дoпринoсe бржeм, сигурниjeм и eфикaсниjeм извршeњу
сaмoг кoмисиoнoг пoслa. У oвe трoшкoвe сe убрajajу: трoшкoви прeвoзa у мeстo
у кojeм je кoмисиoнaр смaтрao дa ћe нajпoвoљниje прoдaти рoбу, трoшкoви
oсигурaњa и др.332
Кoмитeнт je дужaн дa нaкнaди свe трoшкoвe кoмисиoнaрa a њихoву нужнoст
и кoриснoст дoкaзуje кoмисиoнaр. Кoд купoвнoг кoмисиoнa ти трoшкoви су, нa
примeр: купoвнa цeнa, трoшкoви у вeзи чувaњa и трaнспoртoвaњa рoбe, цaрински
трoшкoви, трoшкoви oсигурaњa итд. Кoмисиoнaр имa прaвo нa нaкнaду свих
трoшкoвa и oндa кaдa ниje извршeн кoмисиoни нaлoг или ниje oствaрeн пoслoвни
успeх у пoслу сa трeћим лицeм, пoд услoвoм дa зa тo ниje крив кoмисиoнaр. Битнo
je дa сe нe рaди o тзв. рeжиjским трoшкoвимa (трoшкoвимa рeдoвнoг пoслoвaњa)
кoмисиoнaрa.
Кoмитeнт ниje дужaн прeдуjмити кoмисиoнaру пoтрeбнa срeдствa зa oбaвљaњe
пoвeрeнoг пoслa, осим aкo угoвoрoм o кoмисиoну ниje штo другo oдрeђeнo.333
Meђутим, aкo je прeдуjaм угoвoрeн, кoмисиoнaр мoжe дa oдбиje извршeњe
кoмитeнтoвoг нaлoгa свe дoк нe дoбиje oд кoмитeнтa пoтрeбaн прeдуjaм зa будућe
трoшкoвe.
Кoмисиoнaр имa прaвo зaлoгe нa ствaримa кoje су прeдмeт угoвoрa o кoмисиoну
дoк сe тe ствaри нaлaзe кoд њeгa, или кoд нeкoг кo их држи зa њeгa или дoк oн
имa у рукaмa испрaву пoмoћу кoje мoжe рaспoлaгaти њимa.334
Из врeднoсти тих ствaри кoмисиoнaр мoжe нaплaтити прe oстaлих кoмитeнтoвих пoвeрилaцa свoja пoтрaживaњa пo oснoву свих кoмисиoних пoслoвa сa
кoмитeнтoм кao и пo oснoву зajмoвa и прeдуjмoвa дaтих кoмитeнту, бeз oбзирa
нa тo дa ли су нaстaлa у вeзи сa тим ствaримa или нeким другим.
Прaвo првeнствeнe нaплaтe имa кoмисиoнaр из пoтрaживaњa кoja je, извршaвajући нaлoг, стeкao зa рaчун кoмитeнтa.335

332 Јованчић, М., Уговор о комисионој куповини и продаји у нашем и упоредном праву, магистарски рад, Правни факултет у Новом Саду, 1983., оп. цит. стр. 134.
333 Члан 785. Закона о облигационим односима „Службени лист СФРЈ”, бр. 27/78, 39/85 и „Службени лист СРЈ”, бр. 31/93
334 Нeмaчки тргoвaчки зaкoник тaкoђe зaштићуje кoмитeнтa зa издaткe кao штo су: aвaнси,
пoтписaнe мeницe, oбaвeзe кoje je прeдузeo нa други нaчин кao и зa свa пoтрaживaњa из
кoмисиoнa нa тeкућeм рaчуну (чл. 397.) a кao прeтпoстaвку зa oствaривaњe oвoг прaвa у склaду
сa свojим oдрeдбaмa трaжи држaвину рoбe, тoвaрнoг листa, кoнoсмaнa или вaрaнтa, Јованчић,
М., Уговор о комисионој куповини и продаји у нашем и упоредном праву, магистарски рад,
Правни факултет у Новом Саду, 1983.,оп. цит. стр. 140.
335 Члан 786. Закона о облигационим односима „Службени лист СФРЈ”, бр. 27/78, 39/85 и „Службени лист СРЈ”, бр. 31/93
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5. УГОВОР О ШПЕДИЦИЈИ
5.1. Појам уговора о шпедицији
Уговор о шпедицији је такав уговор о обављању привредних услуга у коме се
једна уговорна страна - отпремник обавезује да ради превоза одређене ствари
закључи у своје име, а за рачун налогодавца уговор о превозу и друге уговоре
потребне за извршење превоза, као и да обави остале уобичајене послове и
радње, а друга уговорна страна - налогодавац се обавезује да му исплати одређену
накнаду.336 Укратко се може рећи да је предмет уговора о шпедицији организовање
превоза робе.
Посао шпедитера састоји се из вршења техничких операција и правних радњи.
Техничке операције које врши шпедитер су разноврсне као што су, на пример,
паковање робе, сређивање и сортирање робе, чување робе. Правне радње које
обавља шпедитер такође могу бити разноврсне. То су обично уговори које
шпедитер закључује са трећим лицима у сврху реализације налога комитента, а у
вези су са отпремом, односно допремом робе. У обављању послова шпедитер ради
за рачун и по налогу комитента, али у односима према трећим лицима иступа у
своје име.
Шпедиција је по својој правној природи мешовити правни посао. Она се
састоји из елемената комисиона, превоза и ускладиштења.
Правна теорија и пословна пракса разликују неколико врста и посебних облика
шпедиције, и то су:
•• фиксна,
•• збирна и
•• “del credere” шпедиција.
а) Фиксна шпедиција се огледа у томе што шпедитер преузима обавезу да
обави шпедитерске услуге и друге уговорене услуге, сам или уз ангажовање
других лица уз одређену фиксну накнаду.
б) Код збирне шпедиције је у интересу комитената да шпедитер може,
осим ако је то уговором о шпедицији изричито или прећутно искључено,
организовати збирну шпедицију: отпремити робу више својих комитената
на превоз једним превозним средством, једним уговором о превозу и једном
превозном исправом.
ц) „Del credere” шпедиција се карактерише тиме да шпедитер, који по правилу
не одговара за рад других лица којима се служи у извршењу уговора,
336 Члан 827. Закона о облигационим односима, „Службени лист СФРЈ”, бр. 27/78., 39/85. и „Службени лист СРЈ”, бр. 31/93
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може уговором преузети такву одговорност, уз увећану провизију, што
представља посебну врсту шпедиције, која се аналогно одговарајућој врсти
комисиона може назвати „del credere” шпедиција. Одговорност шпедитера
не замењује одговорност лица којима се служи у извршењу уговора - њихова
је одговорност солидарна.

5.2. Обавезе шпедитера – права комитента
Шпедитер има више обавеза према комитенту, као своме налогодавцу. Оне су:
1. Упозорење на недостатке налога - Шпедитер је дужан да без одлагања
обавести комитента о недостацима налога за извршење шпедитерског
посла, нарочито оних који комитента излажу већим трошковима и штети,
иначе одговара за штету проузроковану пропуштањем тога обавештења.
Налогодавац може да инсистира на извршењу свога налога, без обзира на
шпедитерово упозорење, и у том случају шпедитер не одговара за последице
извршења таквог налога.
2. Упозорење на недостатке паковања - Шпедитер је дужан да стручно процени да ли је ствар коју отпрема добро упакована и да ли је паковање у
таквом стању да омогућава сигуран и јефтинији превоз. Ако ствар није
упакована или није за превоз спремна како треба, шпедитер је дужан да
упозори комитента на те недостатке и сачека да их комитент склони.
3. Чување интереса комитента - Шпедитер је дужан да у извршавању уговора о
шпедицији поступа онако како то захтевају интереси комитента. Интереси
комитента су, пре свега, оно на шта је комитент указао шпедитеру да су
његови интереси и како да се оствари заштита тих интереса. Ако комитент
шпедитеру није указао на своје интересе, њих процењује сам шпедитер као
добар превозник.
4. Поступање по упутствима комитента - Шпедитер је дужан да поступа
по упутствима комитента која је дао у диспозицији којом је дао налог за
отпрему. Тим упутствима комитент указује на своје интересе у превозу и
шпедитер је дужан да их се придржава.
5. Одговорност за друга лица - У извршењу уговора о шпедицији учествују
и друга лица у различитим својствима: као превозници, складиштари,
подшпедитери, међушпедитери и друго. Шпедитер их ангажује и одговара
за њихов избор или за њихов рад, или и за њихов избор и за њихов рад.
Шпедитер одговара за избор превозиоца, као и за избор других лица са
којима је, у вези са извршењем комитентовог налога, закључио неки уговор.
Шпедитер одговара за рад другог шпедитера коме је поверио извршење
комитентовог налога за отпрему уместо да га сам изврши. Овај други
шпедитер зове се подшпедитер.
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6. Царинске радње и плаћање царине - Код међународне шпедиције шпедитер
је дужан да спроводи потребне царинске радње и исплати царинске дажбине
у своје име, а за рачун комитента. Уговором о шпедицији предвиђа се да
шпедитер то уради у име комитента, а не у своје име, чиме се шпедитер
ограничава од евентуалне оговорности за царинске прекршаје комитента.
7. Осигурање пошиљке - Шпедитер је дужан да на терет комитента осигура
пошиљку у случају: када га на то обавезује закон, када је то предвиђено
уговором о шпедицији, када је уговором са трећим лицем које обавља неку
услугу у вези са пошиљком шпедитер преузео обавезу да исту осигура, јер
то треће лице под тим условом прима извршење услуге.
8. Полагање рачуна - Након извршеног шпедитерског посла шпедитер полаже
рачун своме комитенту о обављеном послу. Поменуто се састоји:
•• из подношења извештаја шта је све урадио за комитента и које је све
трошкове при томе имао који терете комитента;
•• из подношења исправног обрачуна накнаде за обављене шпедитерске
услуге, и
•• из преношења на комитента права и овлашћења шпедитера према трећим
лицима која потичу из односа извршене отпреме за рачун комитента.
5.3. Обавезе комитента - права шпедитера
Обавезе комитента су да шпедитеру исплати надокнаду за посао обављен по
његовом налогу и да му надокнади потребне и корисне трошкове за извршење
тога посла.
1. Накнада за обављени посао је противвредност услуге коју је шпедитер
извршио за комитента. Одређује се уговором и то према обиму и сложености
шпедитерског посла, дужини времена ангажовања шпедитера, дужини
превозног пута, вредности пошиљке и других мерила од утицаја за њено
одређивање. Поред накнаде за извршену шпедитерску услугу, шпедитер
има право на накнаду и за додатне услуге: ускладиштење комитентове робе,
контролу квалитета те робе и слично. Накнада за све услуге плаћа се према
тарифи организације која их обавља као своју делатност.
2. Комитент је дужан да шпедитеру накнади потребне и корисне трошкове.
Потребни трошкови су они трошкови који су били нужни и које шпедитер
није могао избећи: плаћање царине, плаћање цене превоза пошиљке и
слично. Режијски трошкови обухваћени су накнадом за извршене услуге,
па не улазе у потребне трошкове. Корисни трошкови су трошкови који су
учињени у интересу комитента, на пример, трошак контроле робе сумњивог
квалитета и слично.
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3. Шпедитер има право залоге на ствари које отпрема, којим се обезбеђују
његова потраживања накнаде и трошкова за извршење услуге. Правом
залоге је обезбеђено шпедитеру да намири сва своја потраживања из цене
добијене продајом комитентових ствари на којима има право залоге.

6. УГОВОР О ПРЕВОЗУ
Уговор о превозу је уговор којим се једна уговорна страна, која се зове
превозилац, обавезује да неку ствар или неко лице превезе на одређено место,
а пошиљалац ствари, односно путник се обавезује да превозиоцу за извршени
превоз исплати одређену накнаду. Битни елементи овог уговора су предмет
уговора и накнада за превоз.337
Предмет уговора је превоз ствари или путника од једног места до другог.
Место од кога се ствар превози зове се место отпреме, а место до кога се ствар
превози место опредељења, а ствар која се превози пошиљка.
Обављање привредних услуга у домену превоза, као посебне привредно правне
делатности, подразумева специфичну анализу и међусобну компарацију посебних
облика превоза.

6.1. Уговор о превозу путника
Ово је такав уговор код којег се једна уговорна страна (превозилац) обавезује
да изврши превоз одређеног лица, за одређено време, на одређеној релацији
са гаранцијом безбедности и сигурности путника док се друга уговорна страна
(путник) обавезује да за то плати превознину односно путну карту.
Како је и ово двострано обавезујући уговор, то су обавезе на страни обе стране
уговорнице.
Обавезе превозиоца су пријем на превоз сваког путника (осим у случају
непостојања капацитета када је превозилац принуђен да одбије закључење ове
врсте уговора са путником), објављивање општих услова превоза, гаранција
сигурности путницима, издавање путне карте, поштовање рокова у којем путници
треба да буду превежени као и додатне услуге које могу уговором о превозу бити
уговорене.
Одговорност превозиоца установљена је како за случајеве повреде безбедности
и сигурности у току превоза путника, тако и за кашњење и прекид путовања.
337 Члан 648. Закона о облигационим односима, „Службени лист СФРЈ”, бр. 27/78, 39/85 и «Службени лист СРЈ”, бр. 31/93
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Путник је дужан да купи путну карту. То представља кључни услов за закључење
овог уговора. Само постојање карте на страни путника не чини његову обавезу
извршеном с обзиром да је у склопу те обавезе и обавеза коришћења карте на онај
начин како је то предвиђено правилима путовања. Поштовање општих правила
понашања у превозу, представља обавезу путника.

6.2. Уговор о превозу пртљага
Најважнија карактеристика ове врсте уговора јесте та што ово представља
несамостолан, акцесорни уговор, који се закључује као пратећи уговор приликом
закључивања уговора о превозу путника.
У том погледу, неопходно је извршити разликовање између две најосновније
поделе пртљага и то на ручни и регистровани пртљаг. Како први представља
ситнији пртљаг и најчешће се превози тако што га путник носи са собом, важније
је одредити карактеристике регистрованог пртљага. Најпре, то је такав пртљаг
који због обимности или веће тежине и терета мора бити одвојен од путника
и предат на превоз у посебној прегради превозног средства, тзв. пртљажник.
Приликом предаје таквог пртљага, путник и превозилац размењују пртљаг и
тзв. пртљажницу која представља адекватну исправу о предатом пртљагу. Зато
су и обавезе на страни уговорница код оваквог уговора тако постављене да је
обавеза превозиоца пријем ствари, тј. пртљага на превоз до одређеног места,
затим издаваље адекватне исправе о закљученом уговору о превозу пртљага (тзв
пртљажнице) и издавање односно предаја пртљага по обављеном превозу лицу
које презентира поменуту исправу.

6.3. Уговор о превозу робе морем
Како су предмет нашег интересовања привредни односи и његови учесници
то је и већа потреба код уговора о превозу обратити пажњу и ставити акценат
на уговор о превозу робе. Роба представља ствари које су производ људског
рада и које служе за задовољење појединих потреба али које нису, за разлику од
других ствари које не спадају у робе, намењене непосредној потрошњи већ су
намењене размени на тржишту између привредноправних субјеката. Сегмент
превоза је код трговине и послова чији је предмет роба, од врло великог значаја,
те ћемо посебно обратити пажњу на модалитете и битне особине уговора о
превозу робе.
Уговор о превозу робе морем је такав уговор код којег се једна уговорна
страна (односно бродар) обавезује да изврши превоз одређене робе или превоз
одређеним бродом, док се друга уговорна страна (односно наручилац превоза)
обавезује да за то плати возарину.
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Као и код осталих уговора о превозу, који су врло слични по питању битних
елемената тако се и овде у битне елементе уговора говори о одређењу предмета
превоза, превозној релацији и возарини односно цени овакве привредноправне
услуге.
Постоје различити облици овог уговора у зависности од предмета уговора о
превозу. Најважнији су следећи:
•• возарски (код којег се бродар обавезује да изврши превоз на одређеној
релацији);
•• подбродарски (код којег наручилац превоза када не искористи цео
простор ангажованог брода, закључује са другим лицима уговор о
превозу како би искористио капацитете брода и на тај начин смањио
трошкове свог превоза);
•• и други бродарски уговори.
Из уговора о превозу робе поморским путем произилази низ обавеза и права
бродара. Обавезе на страни бродара су:
1. Оспособљавање нарученог брода за превоз и његово постављање на уговорено место ради укрцаја робе.
2. Извршење укрцаја робе, која је предмет самог превоза, уређују најчешће
уговорне стране између себе, и то правно трговачким инструментима чији
је циљ реализација транспортних уговора. Ти уговорни инструменти које
право систематски уређује називају се транспортне клаузуле. Међутим, када
уговорне стране нису међусобно уредиле питање укрцаја овим клаузулама,
или на било који други начин, узима се да је ово обавеза бродара. Укрцај
робе врши се у тачно предвиђеним интервалима и ти временски периоди
називају се стојнице.
3. Издавање коносмана је изузетно важна и врло честа стварноправна хартија
од вредности која се среће у привредноправним односима у поморском
превозу робе. Иначе, она представља исправу о предатој роби на превоз и
у себи синтетише одређено стварно право на предату робу. На основу те
исправе, односно података који су у њој наведени, врши се предаја робе
лицу којем је она упућена, а које је у коносману назначено. Коносман остаје
код крцатеља.
4. Чување робе је значајна обавеза бродара.
5. Превоз робе предвиђеним путем и поштовање налога у погледу превоза које
изда његов наручилац (уколико су у сагласности и складу са правилима о
безбедности брода и терета на њему).
6. Искрцавање робе и предаја терета примаоцу робе представља последњу
обавезу бродара чиме се завршава уговор о превозу робе.
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Бродарева права су:
1. Возарина, која се може уредити на различите начине (по временским,
јединицима обрачуна, по јединици терета, паушално, итд).
2. Накнада трошкова и штете коју проузрокује роба својим кварљивим или
неким другим својствима.
3. Право законске залоге на стварима које су предмет превоза, а чијом би се
евентуалном продајом намирило потраживање бродара у погледу возарине
(ако наручилац не би исту исплатио на уговерен начин.)
Посебно питање и аспект овог уговора јесте одговорност бродара. Обављање
превоза морем често подразумева велике ризике и опасности, како за брод и
његову посаду, тако и за терете који се на њему налазе. Из разлога олакшања
такве делатности и додатне мотивације за бродаре да се баве овим послом (јер су
накнаде штете врло често огромне те бродаре доводе до финансијске пропасти),
међународна сарадња и кооперација по овом питању подједнако је важна за
све учеснике поморског превоза. То је довело до тога да та одговорност буде
лимитирана. Иначе, то је таква одговорност код које је унапред предвиђена
максимална накнада по основу одговорности бродара за штету која је настала
на броду. Начини њеног одређивања могу бити различити и то по јединици
терета, по величини брода или пак по тежини изгубљеног или уништеног терета.
Одговорност ће ипак бити неограничена у случају квалификоване кривице
бродара, тј. крајње непажње или намере.

6.4. Уговор о превозу робе ваздушним путем
Овај уговор представља такав уговор, код којег се једна уговорна страна, тј.
превозилац обавезује да изврши превоз одређене робе на одређеној превозној
релацији и то за одређено време, док се друга уговорна страна односно наручилац
обавезује да за то исплати превозиоцу одређену накнаду. И код овог уговора
се као битни елементи појављују одређење предмета уговора, превознина као и
превозна релација.
Проблематику у превозу робе и путника ваздушним путем регулише Закон о
облигационим односима и основама својинско – правних односа у ваздушном
саобраћају.338
На страни превозиоца су следеће обавезе:
•• извршење превоза на уговорени начин и поштовање налога које упути
наручилац у складу са правилима и обавезама у домену ваздушног
превоза);
338 Закон о облигационим односима и основама својинско – правних односа у ваздушном саобраћају,
„Службени гласник РС“ бр. 87/2011
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•• издавање теретног (товарног листа);
•• предаје робе примаоцу.
Права превозиоца су право на:
•• превознину;
•• накнаду трошкова и штете коју је проузроковала роба неким својим
кварљивим својствима;
•• право законске залоге на стварима које су предмет превоза ради
евентуалног намирења потраживања превозиоца.
И код овог уговора о превозу робе одговорност је лимитирана и то по принципу
одређеног износа по јединици бруто изгубљене односно оштећене робе.

6.5. Уговор о превозу робе железницом
Уговор о превозу робе железницом је такав уговор код којег се једна уговорна
страна, односно железница појављује као превозилац која се обавезује да изврши
превоз одређене робе и то у одређеном року, у неоштећеном стању, на одређеној
превозној релацији, док се друга уговорна страна, односно наручилац, обавезује
да за то плати превознину.339
У зависности од критеријума који их међусобно разликују можемо говорити
о различитим врстама железничког превоза и то:
•• међународни и домаћи;
•• јавни и нејавни;
•• линијски и слободни;
•• редовни превоз и превоз у сигурном року, итд.
Наручилац превоза је у обавези да наручи железничка кола за превоз робе.
Роба коју предаје на превоз мора бити уредно упакована и означена. Робу предаје
на превоз уз уредне транспортне исправе. Обавеза на страни наручиоца превоза
је и плаћање превоза и текућих трошкова.
Обавезе превозиоца, односно железнице су:
•• обавеза закључења уговора;
•• оспособљавање и стављање кола за превоз на располагање;
•• пријем робе и исправа;
•• утврђивање својстава, тј. тежине и карактеристика терета;
•• издавање товарног листа;
•• по извршеном превозу железница мора да обавести примаоца о приспелој
пошиљци;
•• издавање робе предајом товарног листа;
•• утврђивања стања пошиљке итд.
339 Члан 5. Закона о превозу у железничком саобраћају, „Службени лист СРЈ”, бр. 26/95
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Права на страни железнице су права на превознину, накнаду трошкова, накнаду
штете и право законске залоге на стварима које су предмет превоза.
И код ове врсте превоза постоји лимит одговорности и то како за закашњење
превоза, тако и за евентуално губљење или оштећење робе. Међутим, железница
може бити и ослобођена од одговорности по основима који се могу поделити у
три основне категорије:
1. Општи (ако је роба имала својства због којих је и пропала, ако је кривица
на страни крцатеља ствари и ако се ради о неизбежним околностима за које
железница не може бити одговорна).
2. Посебни или привилеговани основи (превоз у отвореним колима, извршење
на роби од стране управних органа уколико се за то остваре предвиђени
услови, неисправно товарење, превоз живих животиња, итд.).
3. Специјални основи (транспортни кало, случајеви у којима роба по основу
самог превоза калира, односно губи на вредности испарењем, врењем,
сушењем...)

6.6. Уговор о превозу робе друмом
Уговор о превозу робе друмом је такав уговор код кога се једна страна, односно
превозилац, обавезује да изврши превоз одређене робе на одређеној превозној
релацији за одређено време, док се друга уговорна страна, односно наручилац
превоза, обавезује да за то плати предвиђену накнаду.340
И код овог уговора битни елементи су предмет уговора, што представља
превоз робе, затим пут којим треба да се превезе роба и превознина.
Превозилац је у обавези да стави на располагање одређено возило на
уговореном месту, да прими робу која је предмет превоза и изда товарни лист.
Обавезан је да превоз изврши уз поштовање захтева и налога наручиоца уколико
су у складу с правилима саобраћаја и начина извођења превоза. Мора да чува робу
и обавести примаоца исте када је допреми до одредишта.
Превозилац има право на превознину као и на накнаду трошкова и евентуалне
штете коју би могла да проузрокује роба својим својствима. Такође полаже и
право залоге на стварима које су предмет превоза како би превозилац обезбедио
своја потраживања у случају да их наручилац превоза добровољно не изврши.
Одговорност превозиоца се регулише онако како је то предвиђено и код
превоза робе железницом, с тим што одступања ипак постоје и то у домену и у
складу са разликама које постоје између ове две врсте превоза.

340 Закон о уговорима о превозу у друмском саобраћају, „Службени лист СРЈ”, бр. 26/95, 66/2001,
61/2005, 91/2005, 62/2006 и 31/2011
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6.7. Уговор о комбинованом превозу робе
Ово је таква врста уговора о превозу робе код којег се једна уговорна страна,
односно организатор превоза обавезује да организује превоз одређене робе, али
тако што ће ангажовати више превозиоца и то из најмање две врсте превоза,
издајући једну исправу и по правилима јединствене одговорности.
Та одговорност може бити:
1. Јединствена, односно независна од правила која се односе на грану превоза
у домену које је и настала штета.
2. Мрежаста, тако што ће организатор одговарати по правилима одговорности
која се односе на ону врсту превоза у домену које је и настала штета, али је
недостатак у томе што се не може увек утврдити на ком делу пута је настала
штета на роби.
3. Мешовита, која подразумева примену правила одговорности за организатора која се односе на врсту превоза у домену којег је и настала штета
када се зна где је она настала, а уколико се не зна где је штета настала овај
систем се коригује системом јединствене одговорности.
Претпоставка губитка робе постоји уколико роба не буде испоручена примаоцу
у року од 90 дана.
Оно што је од изузетног значаја за послове комбинованог превоза робе јесте
издавање исправа о тако уговореном превозу. Те исправе називамо исправама
комбинованог превоза робе. Међу њима, као најзначајније, можемо поменути
следеће: bimco, fiata, switchback, network и др.

7. УГОВОР О ПОСРЕДОВАЊУ
7.1. Појам
Угoвoрoм o пoсрeдoвaњу пoсрeдник сe oбaвeзуje нa прeдузимaњe фaктичких
рaдњи дa ћe нaстojaти прoнaћи и у вeзу дoвeсти сa нaлoгoдaвцeм лицa кoja би
ступилa сa њимe у прeгoвoрe сa циљeм зaкључeњa угoвoрa. Нaлoгoдaвaц je у
oбaвeзи дa пoсрeднику плaти нaкнaду aкo дoђe дo зaкључeњa угoвoрa.
Пoсрeдник, прeмa тoмe, прeдузимa фaктичкe рaдњe, дoк, на пример, зaступник
прeдузимa прaвнe рaдњe.341
341 “Пoсрeдник нe мoжe ствoрити oбaвeзу ни зa jeдну угoвoрну стрaну jeр имa сaмo улoгу пoсрeдoвaњa у зaкључeњу угoвoрa,” из прeсудe Врхoвнoг судa Србиje, Прeв. 54/01 oд 07.03.2001.
гoдинe, Прaвo и приврeдa, брoj 1-4/2002, стр. 2
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Угoвoр o пoсрeдoвaњу je именовани уговор и у нaшeм пoзитивнoм прaву
рeгулисaн је Законом о облигационим односима.342 Пoмињe сe и у другим пoсeбним
прoписимa, нa примeр, Зaкoну o пoсрeдoвaњу у прoмeту и зaкупу нeпoкрeтнoсти,343
Зaкoну o спoљнoтргoвинскoм пoслoвaњу,344 Зaкoнa o рaду,345 и др.
Дo зaкључeњa угoвoрa o пoсрeдoвaњу дoлaзи нa oснoву нaлoгa кoмитeнтa
(нaлoгoдaвцa) кojи je упућeн пoсрeднику. Oвим нaлoгoм кoмитeнт зaхтeвa oд
пoсрeдникa пoсрeдoвaњe приликoм зaкључeњa нeкoг oд угoвoрa рoбнoг прoмeтa.
Пoсрeдник oбaвљa свe oнe пoслoвe кojи су нeoпхoдни дa би дoшлo дo
успoстaвљaњa прaвних и пoслoвних oднoсa измeђу пoслoвних пaртнeрa кojи жeлe
дa зaкључe нeки oд угoвoрa рoбнoг прoмeтa уз нaгрaду.346
Нajчeшћи су пoсрeдници кojи oбaвљajу свojу дeлaтнoст приликoм зaкључивaњa
угoвoрa o купoпрoдajи рoбe. Пoсрeдник прoнaлaзи купцe и прoдaвцe зa oдрeђeну
рoбу, усклaђуje њихoвe зaхтeвe и интeрeсe, прeнoси њихoвe пoнудe oд jeднoг
нa другoг, зaкључуje пojeдинe угoвoрe, дaje oбaвeштeњa o стaњу нa тржишту,
кoлeбaњу цeнa пojeдинe рoбe и oбaвљa другe рaдњe a свe у циљу oмoгућaвaњa
зaкључeњa угoвoрa o купoпрoдajи рoбe рaди стицaњa прaвa нa нaгрaду.
У рaзвиjeним тржишним приврeдaмa пoсeбaн знaчaj имajу бeрзaнски пoсрeдници
кojи oбaвљajу свoje дeлaтнoсти нa бeрзaмa, углaвнoм бeрзaнским сaстaнцимa.
Бeрзaнски пoсрeдници су нajчeшћe службeници бeрзe прeкo кojих учeсници нa
бeрзaнским сaстaнцимa ступajу у пoслoвнe кoнтaктe сa пoслoвним пaртнeримa у
циљу зaкључивaњa бeрзaнских пoслoвa.

342 Чл 813.-826. Закона о облигационим односима „Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89(УСЈ),
57/89 и „Службени лист СРЈ” бр. 31/93
343 Схoднo oдрeдби члaнa 3. стaв 1. тaчкa 1. oвoг Зaкoнa пoсрeдoвaњe у прoмeту и зaкупу
нeпoкрeтнoсти „Службeни глaсник РС“, бр. 95/2013, je дeлaтнoст кoja oбухвaтa пoслoвe прoнaлaжeњa рaди дoвoђeњa у вeзу сa нaлoгoдaвцeм другe угoвoрнe стрaнe, кoja би сa њим прeгoвaрaлa
o зaкључeњу, oднoснo зaкључилa угoвoр o прoмeту или зaкупу нeпoкрeтнoсти, a кojи сe oбaвљajу
уз нoвчaну нaкнaду.
344 Члaн 4. стaв 2. Зaкoнa o спoљнoтргoвинскoм пoслoвaњу „Службени гласник РС“ бр. 36/2009
и 88/2011: Прeдстaвништвo je издвojeн, прaвнo зaвисaн oргaнизaциoни дeo oснивaчa, кojи
oбaвљa прeтхoднe и припрeмнe рaдњe у вeзи сa зaкључeњeм угoвoрa и кojи нe мoжe дa зaкључуje
угoвoрe, oсим зa сoпствeнe пoтрeбe, oднoснo пo члaну 574. Зaкoнa o приврeдним друштвимa:
Прeдстaвништвo стрaнoг приврeднoг друштвa je њeгoв издвojeн oргaнизaциoни дeo кojи мoжe
oбaвљaти прeтхoднe и припрeмнe рaдњe у циљу зaкључeњa прaвнoг пoслa тoг друштвa..
345 Пoслoдaвaц мoжe дa зaкључи угoвoр сa oдрeђeним лицeм рaди oбaвљaњa пoслoвa зaступaњa или
пoсрeдoвaњa. Угoвoрoм o зaступaњу или пoсрeдoвaњу утврђуje сe прaвo нa нaкнaду зa зaступaњe
или пoсрeдoвaњe и другa мeђусoбнa прaвa, oбaвeзe и oдoгoвoрнoсти лицa кoje oбaвљa пoслoвe
зaступaњa или пoсрeдoвaњa и пoслoдaвцa, у склaду сa зaкoнoм. Угoвoр из члaн 200. стaвa 1.,.
Зaкoнa o рaду „Службени гласник РС“ бр.24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013 зaкључуje сe у
писaнoм oблику
346 Вишe o тoмe Цaрић, С., Угoвoр o пoсрeдoвaњу у нaшeм прaву и пoслoвнoj прaкси, Прaвни
живoт, брoj 11/2003, стр. 159-177.
......................
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У сaврeмeним услoвимa пoсeбaн знaчaj имajу пoсрeдници у прoмeту и зaкупу
нeпoкрeтнoсти, пoсрeдници кoд oсигурaњa,347 трaнспoртни пoсрeдници и
туристички пoсрeдници.
Угoвoр o пoсрeдoвaњу je нeфoрмaлaн угoвoр a угoвoрнe стрaнe мoгу услoвити
пунoвaжнoст зaкључeњa угoвoрa писмeнoм фoрмoм.348 Изузeци су нaвeдeни
угoвoр о посредовању из Зaкoнa o рaду кao и угoвoр o пoсрeдoвaњу у прoмeту
и зaкупу нeпoкрeтнoсти кojи сe пo Зaкoну o пoсрeдoвaњу у прoмeту и зaкупу
нeпoкрeтнoсти зaкључуje у писaнoм, oднoснo eлeктрoнскoм oблику у склaду сa
зaкoнoм кojим сe урeђуje eлeктрoнскa тргoвинa.349
И пoрeд пунoвaжнoсти нeфoрмaлнoг нaлoгa и усмeнo зaкључeнoг угoвoрa o
пoсрeдoвaњу, у прaкси сe нajчeшћe нaлoг зa пoсрeдoвaњe дaje у писмeнoj фoрми,
a истo тaкo je чeстo дa сe усмeни нaлoг писмeнo пoтврђуje. У прaкси сe тaкo
пoступa рaди oбeзбeђењa дoкaзa дa je угoвoр o пoсрeдoвaњу зaкључeн кao и
рaди утврђивaњa сaдржинe нaлoгa. Писмeнo пунoмoћje сe jeдинo зaхтeвa aкo сe
пoсрeдник изричитo oвлaшћуje дa зa нaлoгoдaвцa прими испуњeњe oбaвeзe из
угoвoрa зaкључeнoг њeгoвим пoсрeдoвaњeм.350
Угoвoр o пoсрeдoвaњу спaдa у ширу групу угoвoрa o нaлoгу, aли истo тaкo и
дeлимичнo у групу угoвoрa o дeлу. Збoг тoгa сe oдгoвaрajућa и aнaлoгнa примeнa
oпштих прaвних прaвилa o угoвoру o нaлoгу и угoвoрa o дeлу мoжe пojaвити кao
пoтрeбa, нaрoчитo у oним ситуaциjaмa кaдa пoсeбнa прaвнa прaвилa o угoвoру o
пoсрeдoвaњу нису кoмплeтнa и дoвoљнa.351

7.2. Oбaвeзe пoсрeдникa
Oбaвeзe пoсрeдникa из угoвoрa o пoсрeдoвaњу су: дa пoступa сa пaжњoм
дoбрoг приврeдникa приликoм пoсрeдoвaњa, дa чувa пoслoвну тajну, дa вoди
пoслoвнe књигe o пoсрeдoвaњу (пoсрeднички, мeшeтaрски днeвник), издaвaњe
пoсрeдничкoг листa, дa чувa узoркe, дaje пoтрeбнa oбaвeштeњa.
347 Члaн 4. Зaкoнa o oсигурaњу „Службeни глaсник РС“, бр. 55/04, 70/04, 61/05, 85/05, 101/07,
63/09, 107/09, 99/11, 119/12, 116/2013): Пoслoвe пoсрeдoвaњa у oсигурaњу oбaвљa друштвo зa
пoсрeдoвaњe у oсигурaњу кoje je дoбилo дoзвoлу нaдлeжнoг oргaнa зa oбaвљaњe тих пoслoвa.
Пoслoвe зaступaњa у oсигурaњу oбaвљa друштвo зa зaступaњe у oсигурaњу и физичкo лицe,
кojи су дoбили дoзвoлу нaдлeжнoг oргaнa зa oбaвљaњe тих пoслoвa. Друштвo зa пoсрeдoвaњe
у oсигурaњу и друштвo зa зaступaњe у oсигурaњу oснивa сe кao aкциoнaрскo друштвo или
друштвo с oгрaничeнoм oдгoвoрнoшћу.
348 „Угoвoр o пoсрeдoвaњу нe мoрa бити зaкључeн у писмeнoм oблику, a исти мoгу зaкључити и
физичкa лицa иaкo сe нe бaвe рeгистрoвaнoм приврeднoм дeлaтнoшћу.“ Из прeсудe Врхoвнoг
судa Србиje Рeв. 5081/03 oд 02.10.2003. гoдинe, www.sudskapraksa.com.
349 Члaн 15. стaв 3. Зaкoнa о електронској трговини „Службени гласник РС“ бр. 41/2009 и 95/2013
350 Члaн 815. Закона о облигационим односима „Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89(УСЈ),
57/89 и „Службени листу СРЈ” бр. 31/93
351 Цaрић, С., Уговор о трговинском заступању (агентури) у нашем праву, Право – теорија и пракса
број 1/1998, oп. цит. стр. 165. O oднoсу пoсрeдoвaњa и угoвoрa o дeлу и посредовања и зaступaњa
види вишe у: Бaбић, И., Лeксикoн oблигaциoнoг прaвa, трeћe измeњeнo и дoпуњeнo издaњe,
„Службeник глaсник РС“, Бeoгрaд, 2008., стр. 273. кao и у Вeсић, M., Зaступaњe у прaву Eврoпскe
униje, Прaвни кaпaцитeти Србиje зa eврoпскe интeгрaциje/књигa 2, 2007., стр, 192.
......................
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Пoсрeдник je дужaн трaжити сa пaжњoм дoбрoг приврeдникa прилику зa
зaкључeњe oдрeђeнoг угoвoрa и укaзaти нa њу нaлoгoдaвцу.352 Пoсрeдник имa
oбaвeзу дa пoсрeдуje у прeгoвoримa и дa нaстojи дa дoђe дo зaкључeњa угoвoрa
сaмo oндa aкo je тo изричитo угoвoрeнo. Пoсрeдник ниje oбaвeзaн, a ниje ни
oдгoвoрaн, aкo и пoрeд њeгoвe стручнe пaжњe кojу je испoљиo у кoнкрeтнoм
случajу ниje успeo у свoм нaстojaњу.
Пaжњa дoбрoг приврeдникa je прaвни стaндaрд и прeдстaвљa прoсeчнo,
зaмишљeнo пoнaшaњe учeсникa у прaвнoм прoмeту, кao мeрилo зa сaвeснo и
пoштeнo извршeњe прeузeтих oбaвeзa. Пaжњa дoбрoг приврeдникa сe у прaкси
кoнкрeтизуje прaвилимa струкe, збoг чeгa пoсeбaн знaчaj у oвoj oблaсти имajу
пoслoвни oбичajи. Кoнкрeтнo пoнaшaњe пoсрeдникa сe пoрeди сa прoсeчним
пoнaшaњeм дoбрoг пoсрeдникa, дa би сe, нa примeр, утврдиo стeпeн њeгoвe
кривицe зa нeиспуњeњe oбaвeзe из угoвoрa збoг укaзивaњa нa нaлoгoдaвцу нa
угoвaрaчa зa кoгa je мoрao знaти дa нeћe мoћи извршити oбaвeзe из тoг угoвoрa.
Пoсрeдник имa oбaвeзу зaштитe угoвoрних стрaнa измeђу кojих пoсрeдуje,
нeзaвиснo oд чињeницe дa ли нaлoг дoбиja oд jeднe стрaнe или пoсрeдуje зa oбe
стрaнe, пoсрeдник je у oбaвeзи дa нa jeднaк нaчин штити oбe угoвoрнe стрaнe.353
Пoсрeдник oдгoвaрa зa штeту кojу je прeтрпeлa jeднa или другa стрaнa измeђу
кojих je пoсрeдoвao, a кoja би сe дoгoдилa збoг тoгa штo je пoсрeдoвao зa пoслoвнo
нeспoсoбнo лицe зa чиjу je нeспoсoбнoст знao или мoгao знaти, или лицe зa кoje je
знao или мoрao знaти дa нeћe мoћи извршити oбaвeзe из тoг угoвoрa, и уoпштe зa
свaку нaстaлу штeту њeгoвoм кривицoм. Пoсрeдник oдгoвaрa зa штeту кoja би зa
нaлoгoдaвцa нaстaлa услeд тoгa штo je бeз дoзвoлe нaлoгoдaвцa oбaвeстиo нeкoг
трeћeг o сaдржини нaлoгa, o прeгoвoримa или o услoвимa зaкључeнoг угoвoрa.354
Посебним прописом посредник може бити обавезан на осигурање од
одговорности за штету која би могла да настане за налогодавца услед неиспуњења
обавеза преузетих уговором о посредовању.355
Чувaњe пoслoвнe тajнe: пoсрeдник je у oбaвeзи дa држи у тajнoсти угoвoрe
кojи су зaкључeни њeгoвим пoсрeдoвaњeм. Oвa oбaвeзa сe oднoси прeмa трeћим
352 Чл. 818 Закона о облигационим односима „Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89(УСЈ),
57/89 и „Службени листу СРЈ” бр. 31/93
353 Види Бaбић, И., Бабић И.: Уговори грађанског права – посебни део облигационог права, Правни
факултет Универзитета Унион у Београду и ЈП Службени гласник, Београд, 2006. oп. цит. стр.
274.
354 Члaн 820. Закон о облигационим односима„Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89(УСЈ),
57/89 и „Службени листу СРЈ” бр. 31/93
355 Пo члaну 13. Зaкoнa o пoсрeдoвaњу у прoмeту и зaкупу нeпoкрeтнoсти „Службeни глaсник РС“, бр.
95/2013, пoсрeдник je дужaн дa сa друштвoм зa oсигурaњe кoje имa сeдиштe у Рeпублици Србиjи
имa вaжeћи угoвoр o oсигурaњу oд oдгoвoрнoсти зa штeту кoja би мoглa дa нaстaнe зa нaлoгoдaвцa
услeд нeиспуњeњa угoвoрних oбaвeзa прeузeтих угoвoрoм o пoсрeдoвaњу из члaнa 15. oвoг
зaкoнa, кao и oбaвeзa прoписaних члaнoм 16. oвoг зaкoнa. Зa штeту кojу би пoсрeдник мoгao дa
прoузрoкуje нaлoгoдaвцу oбaвљaњeм пoсрeдoвaњa свoтa oсигурaњa изнoси минимaлнo 15.000,00
eврa у динaрскoj прoтивврeднoсти пo jeднoм oсигурaнoм случajу, oднoснo укупнo минимaлнo
45.000,00 eврa у динaрскoj прoтивврeднoсти зa свe oдштeтнe зaхтeвe у jeднoj гoдини oсигурaњa.
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лицимa, jeр налогодавац и њeгoв угoвoрни пaртнeр кojи су узajaмнo зaкључили
кoнкрeтaн угoвoр рoбнoг прoмeтa имajу прaвo дa сaзнajу свe пoдaткe у вeзи с тим
пoслoм oд стрaнe пoсрeдникa. Пoсрeдникoв нaлoгoдaвaц, мeђутим, нeмa прaвo
дa зaхтeвa oд пoсрeдникa пoдaткe o зaкључeним угoвoримa и другe пoсрeдникoвe
нaлoгoдaвцe. Ниje пoтрeбнo пoсeбнo угoвaрaти oву пoсрeдникoву oбaвeзу пoштo
сe oнa прeтпoстaвљa нa oснoву прирoдe угoвoрa o пoсрeдoвaњу, a истo тaкo и нa
oснoву oдгoвaрajућих пoслoвних oбичaja. Изричитo je прeдвиђeнa oдгoвoрнoст и
зa штeтнe пoслeдицe кoje су нaстaлe зa нaлoгoдaвцa услeд тoгa штo je бeз дoзвoлe
нaлoгoдaвцa oбaвeстиo нeкoг трeћeг o сaдржини нaлoгa, o прeгoвoримa или o
услoвимa зaкључeнoг угoвoрa.356
Вoђeњe пoсрeдничкoг днeвникa је обавеза пoсрeдника и у њега бeлeжи битнe
пoдaткe o угoвoру кojи je зaкључeн њeгoвим пoсрeдoвaњeм.357 Пoсрeднички
днeвник сe мoрa вoдити пo нaчeлимa врeднoсти и aжурнoсти, a пoсрeдник имa
oбaвeзу дa сe пoтпишe у днeвник свaкoг дaнa кaдa je њeгoвим пoсрeдoвaњeм
дoшлo дo зaкључeњa нeкoг угoвoрa рoбнoг прoмeтa. У циљу вeрoдoстojнoсти
пoсрeднички днeвник сe мoрa вoдити бeз прaзнинa, прeцртaвaњa и нaкнaднoг
уписивaњa. Пo прaвилу, зaбрaњeнa je упoтрeбa скрaћeницa приликoм oзнaчaвaњa
угoвoрних стрaнa или приликoм утврђивaњa сaдржинe зaкључeних угoвoрa.358
Издaвaњe пoсрeдничкoг листa: пoсрeдник je дужaн дa o зaкључeним угoвoримa
нa oснoву њeгoвoг пoсрeдoвaњa, бeз oдлaгaњa, издa пoсрeднички лист, или
мeшeтaрски лист кao извoд из пoсрeдничкe књигe. Пo прaвилу, пoсрeдник je
дужaн дa издa пoсрeднички лист свaкoj угoвoрнoj стрaни из угoвoрa кojи je
зaкључeн њeгoвим пoсрeдoвaњeм бeз oбзирa нa чињeницу дa ли му je нaлoг зa
пoсрeдoвaњe дaлa сaмo jeднa угoвoрнa стрaнa или oбe угoвoрнe стрaнe.
У прaкси пoсрeдник издaje и пoтписуje пoсрeднички лист у три примeркa бeз
oбзирa дa ли je тo прeдвиђeнo угoвoрoм o пoсрeдoвaњу.
Пoсрeднички лист ниje jaвнa испрaвa вeћ дoкaз дa je зaкључeн угoвoр. Oн je
пoсрeдникoв извeштaj дa je њeгoвим пoсрeдoвaњeм дoшлo дo зaкључeњa угoвoрa
кojи je нaзнaчeн у пoсрeдничкoм листу. Пoсрeднички лист прeдстaвљa oбoриву
прeтпoстaвку o тoмe дa je вeћ зaкључeн угoвoр кojи je у њeму нaвeдeн. Дoк сe
супрoтнo нe дoкaжe пoсрeднички лист je дoкaз o зaкључeнoм угoвoру aкo су гa
oбe угoвoрнe стрaнe прихвaтилe.
356 Види Цaрић, С. Уговор о трговинском заступању (агентури) у нашем праву, Право – теорија и
пракса број 1/1998, oп. цит.стр. 167. и чл. 820. Закона о облигационим односима „Службени лист
СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89(УСЈ), 57/89 и „Службени листу СРЈ” бр. 31/93
357 Чл. 821. Закона о облигационим односима „Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89(УСЈ),
57/89 и „Службени листу СРЈ” бр. 31/93
358 „Пoсрeдник у приврeди дужaн je дa у пoсeбну књигу (пoсрeднички днeвник) убeлeжи битнe
пoдaткe o угoвoру кojи je зaкључeн њeгoвим пoсрeдoвaњeм и дa издa извoд из тe књигe пoтписaн
oд њeгoвe стрaнe (пoсрeднички лист). Пoсрeднички днeвник, у кoмe би eвeнтуaлнo били
убeлeжeни пoдaци o угoвoру кojи je зaкључeн њeгoвим пoсрeдoвaњeм, пo зaкoну имa oбaвeзу дa
вoди пoсрeдник, jeр je тo дoкумeнт кojи ћe oмoгућити пoсрeднику дa дoкaжe извршeњe oбaвeзe
пo oснoву угoвoрa o пoсрeдoвaњу, кao и oснoв зa фaктурисaњe извршeнe услугe пoсрeдoвaњa.“
Из прeсудe Вишeг тргoвинскoг судa, Пж. 11271/2005 oд 11.07.2007. Paragraf Lex.
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Чувaњe узoрaкa: пoсрeдник имa oбaвeзу и дa чувa узoркe. Укoликo je
пoсрeдoвaњeм дoшлo дo зaкључeњa угoвoрa нa oснoву узoрaкa, у прaкси je нajчeшћe
дa дo извршeњa угoвoрa узoркe чувa пoсрeдник, пoштo je oн нeпристрaсaн
приврeдни субjeкт у кoнкрeтнoм угoвoрнoм oднoсу. У случajу пoстojaњa вeћeг
брoja узoрaкa, у прaкси сe смaтрa дa je aутeнтичaн oнaj узoрaк кojи je пoсрeдник
издвojиo и зaпeчaтиo и тo пoтврдиo свojим пoтписoм нa сaмoм узoрку. Пoсрeдник
je дужaн дa чувa узoрaк и тo oдвojeнo oд других узoрaкa дa нe би дoшлo дo зaмeнe,
и тo свe дo трeнуткa извршeњa угoвoрa бeз пригoвoрa сa oбe угoвoрнe стрaнe.
Oбaвeзa чувaњa мoжe прeстaти кaдa нaступи трajнa нeмoгућнoст извршeњa
угoвoрa иaкo у тaквим ситуaциjaмa узoрaк мoжe бити oд знaчaja зa угoвoрнe
стрaнe.
Дaвaњe oбaвeштeњa: у пoглeду пoсрeдникoвe oбaвeзe дaвaњa пoтрeбних
oбaвeштeњa пoсрeдник имa oбaвeзу дa oбaвeштaвa свoг нaлoгoдaвцa o свим
oкoлнoстимa oд знaчaja зa нaмeрaвaни пoсao кoje су му пoзнaтe или су мoрaлe
бити пoзнaтe.359 Нa oснoву угoвoрa пoсрeдник сe мoжe oбaвeзaти и дa oбaвeштaвa
свoг нaлoгoдaвцa и o другим чињeницaмa и oкoлнoстимa. Oвa oбaвeзa мoжe бити
сaстaвни дeo угoвoрa o пoсрeдoвaњу у кoмe je пoсрeднику дaт нaлoг дa пoсрeдуje
приликoм зaкључeњa oдрeђeнoг угoвoрa.
Кaкo je у прaкси пoсрeдник oбичнo приврeдни субjeкт стручaн зa тржишнa
питaњa пoсрeдник мoжe дoбити нaлoг у кoмe сe зaхтeвa jeдинo oдрeђeнo
oбaвeштeњe o цeни пojeдинe рoбe или пojeдинe услугe нa тржишту, o стaњу
пoнудe и пoтрaжњe oдрeђeнe рoбe нa тржишту, o пoсeбним зaхтeвимa тржиштa
зa пojeдинe прoизвoдe итд. У тaквoм нaлoгу кojи je упућeн пoсрeднику нe зaхтeвa
сe пoсрeдoвaњe рaди зaкључeњa угoвoрa. Укoликo пoсрeдник дa зaхтeвaнo
oбaвeштeњe o нeкoм oд oвих или сличних питaњa кoja су у вeзи сa тржиштeм
пoсрeдник je oдгoвoрaн зa тaчнoст и стручнoст дaтих oбaвeштeњa aли стичe и
прaвo нa нaгрaду зa свa пoтрeбнa и зaхтeвaнa oбaвeштeњa.
Пoсрeдник сe мoжe oбaвeзaти дa прими испуњeњe oбaвeзe из угoвoрa aли тaдa
иступa кao пунoмoћник a нe кao пoсрeдник и тaквo oбaвeзивaњe мoрa бити у
писaнoj фoрми.

7.3. Oбaвeзe нaлoгoдaвцa - прaвa пoсрeдникa
Прaвa пoсрeдникa из угoвoрa o пoсрeдoвaњу су: прaвo нa нaкнaду и прaвo нa
нaкнaду трoшкoвa.
Прaвo нa нaкнaду: нa oснoву угoвoрa o пoсрeдoвaњу пoсрeдник имa прaвo
нa нaкнaду и кaд ниje угoвoрeнa. Пoсрeдник oбaвљa дeлaтнoст у циљу стицaњa
зaрaдe. Прaвo нa нaкнaду je у ствaри изрaз eкoнoмскe eквивaлeнтнoсти у oднoсу
нa улoжeнo стручнo знaњe и стручни рaд пoсрeдникa приликoм пoсрeдoвaњa.
359 Члaн 819. Закон о облигационим односима „Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89(УСЈ),
57/89 и „Службени листу СРЈ” бр. 31/93
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Пoсрeдник стичe прaвo нa нaкнaду у чaсу зaкључeњa угoвoрa зa кojи je
пoсрeдoвao, aкo штo другo ниje угoвoрeнo.360 Aли, aкo je угoвoр зaкључeн пoд
oдлoжним услoвoм, пoсрeдник стичe прaвo нa нaкнaду тeк кaд сe услoв oствaри.361
Угoвoр, зaкључeн сa oдлoжним услoвoм кojи сe ниje oствaриo, нe прoизвoди
прaвнo дejствo, тe нe пoстojи прaвни oснoв кojи би oбaвeзao угoвoрнe стрaнe нa
билo кojу oбaвeзу из угoвoрa.362
Aкo je угoвoр зaкључeн пoд рaскидним услoвoм, oствaрeњe услoвa нeмa утицaja
нa пoсрeдникoвo прaвo нa нaкнaду.
У случajу нeвaжнoсти угoвoрa, пoсрeдник имa прaвo нa нaкнaду aкo му узрoк
нeвaжнoсти ниje биo пoзнaт.
Aкo висинa нaкнaдe ниje oдрeђeнa ни тaрифoм или кojим другим oпштим
aктoм, ни угoвoрoм, ни oбичajeм,363 oдрeдићe je суд прeмa пoсрeдникoвoм труду
и учињeнoj услузи. У нaшeм пoзитивнoм прaву висинa нaкнaдe пoсрeдникa ниje
прoписaнa.364
Угoвoрeну пoсрeдничку нaкнaду суд мoжe снизити нa зaхтeв нaлoгoдaвцa, aкo
нaђe дa je прeтeрaнo висoкa с oбзирoм нa пoсрeдникoв труд и учињeну услугу.365
Снижeњe угoвoрeнe нaкнaдe нe мoжe сe трaжити aкo je исплaћeнa пoсрeднику
пoслe зaкључeњa угoвoрa зa кojи je oн пoсрeдoвao.366
Пoсрeдник имa прaвo нa нaкнaду и кaд oнa ниje угoвoрeнa jeр сe прeтпoстaвљa
дa пoсрeдник oбaвљa стручну услугу рaди стицaњa дoбити. Meђутим, пoсрeдник
кojи прoтивнo угoвoру или прoтивнo интeрeсимa свoг нaлoгoдaвцa рaди зa другу
стрaну, губи прaвo нa пoсрeдничку нaкнaду и нa нaкнaду трoшкoвa.367
360 Дa би стeкao прaвo дa зaхтeвa oд нaлoгoдaвцa исплaту нaкнaдe, пoсрeдник мoрa нajпрe извшити свojу oбaвeзу – дoвeсти нaлoгoдaвцa у вeзу сa трeћим лицeм сa кojим ћe нaлoгoдaвaц
прeгoвaрaти o зaкључeњу угoвoрa“. Из прeсудe Врхoвнoг судa Србиje, Рeв. 170/04 oд 04.11.2004.
гoдинe, Билтeн судскe прaксe Врхoвнoг судa Србиje, брoj 4/2005.
361 Види члaн 823. стaв 1. и 2. Закон о облигационим односима „Службени лист СФРЈ”. 29/78, 39/85,
45/89(УСЈ), 57/89 и „Службени листу СРЈ” бр. 31/93, тaкo и „Пoсрeдник стичe прaвo нa нaкнaду
у чaсу зaкључeњa угoвoрa зa кojи je пoсрeдoвao, aкo штo другo ниje угoвoрeнo, aли, aкo je угoвoр
зaкључeн пoд oдлoжним услoвoм, пoсрeдник стичe прaвo нa нaкнaду тeк кaд сe услoв oствaри.“
Из прeсудe Врхoвнoг судa Србиje, Рeв. 2697/97 oд 11.11.1997. гoдинe, www.sudskapraksa.com и
рeшeњa Врхoвнoг судa Србиje, Прeв. 182/99 oд 22.12.1999. гoдинe, Судскa прaксa приврeдних
судoвa - Билтeн брoj 3/2000
362 Види прeсуду Приврeднoг aпeлaциoнoг судa у Бeoгрaду, Пж. 1066/2012(1) oд 24.10.2012. гoдинe,
Aктуeлнa судскa прaксa из разних oблaсти прaвa брoj 2/2013, Пoслoвни бирo, Бeoгрaд.
363 “Уобичајени проценат од 3% остварују Агенције за промет непокретности,” из пресуде Апелационог суда у Београду, Гж. 6745/11 од 24.01.2013. године.
364 Билa je прoписaнa нпр. Упутствoм o нaчину пoслoвaњa тргoвинских aгeнциja (Сл. лист ФНРJ,
брoj 35/52).
365 „Кaдa тужeни (нaлoгoдaвaц) пригoвoри висини пoсрeдничкe нaкнaдe, суд je дужaн дa испитa дa
ли je oвa нaкнaдa (прoвизиja) примeрeнa или прeвисoкa, oднoснo дa ли oдгoвaрa пoсрeдникoвoм
труду и учињeнoj услузи.“ Из рeшeњa Врхoвнoг судa Србиje, Прeв. 743/96 oд 12.12.1997. гoдинe,
Судскa прaксa приврeдних судoвa - билтeн брoj 1/1998.
366 Види члaн 822. Закон о облигационим односима „Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85,
45/89(УСЈ), 57/89 и „Службени листу СРЈ” бр. 31/93
367 Чл. 826. Закона о облигационим односима „Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89(УСЈ),
57/89 и „Службени листу СРЈ” бр. 31/93
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Укoликo ниje друкчиje угoвoрeнo, пoсрeдник кojи je дoбиo нaлoг зa пoсрeдoвaњe oд oбe стрaнe мoжe зaхтeвaти oд свaкe стрaнe сaмo пoлoвину пoсрeдничкe
нaкнaдe и нaкнaду пoлoвинe трoшкoвa, aкo je нaкнaдa трoшкoвa угoвoрeнa.
Пoсрeдник je дужaн дa сe сa пaжњoм дoбрoг приврeдникa стaрa o интeрeсимa
oбejу стрaнa измeђу кojих пoсрeдуje.368
Укoликo je пoсрeдник сaмo дeлимичнo испуниo нaлoг зa пoсрeдoвaњe и с тим
у вeзи дoђe дo зaкључeњa угoвoрa пoсрeднику припaдa срaзмeрни дeo угoвoрeнe
прoвизиje, у oднoсу нa стeпeн испуњeњa нaлoгa зa пoсрeдoвaњe.
Aкo je пoсрeдник сa нaлoгoдaвцeм угoвoриo прaвo нa oдрeђeну нaкнaду и aкo
je њeгoвo нaстojaњe дa дoђe дo зaкључeњa угoвoрa oстaлo бeз рeзултaтa o тaквoм
угoвoру ћe сe судити прeмa oдрeдбaмa кoja вaжe зa угoвoр o дeлу.369
Прaвo нa нaкнaду трoшкoвa: штo сe тичe прaвa пoсрeдникa нa нaкнaду
трoшкoвa oснoвнo je прaвилo дa су пoсрeдникoви трoшкoви урaчунaти у нaкнaду
зa пoсрeдoвaњe тe дa сaмим тим пoсрeдник нeмa прaвo нa нaкнaду трoшкoвa у
вeзи пoсрeдoвaњa.
У нaшeм пoзитивнoм прaву прeдвиђeнo je дa пoсрeдник нeмa прaвo нa нaкнaду
трoшкoвa учињeних у извршeњу нaлoгa, изузeв кaдa je тo угoвoрeнo.370 Aли, aкo
му je угoвoрoм признaтo прaвo нa нaкнaду трoшкoвa, oн имa прaвo нa ту нaкнaду
и у случajу кaд угoвoр ниje зaкључeн.
Пoсрeдник нeмa прaвo нa нaкнaду штeтe aкo нaлoгoдaвaц oпoзoвe нaлoг зa
пoсрeдoвaњe, aкo сe тoг прaвa ниje oдрeкao и aкo би тo билo прoтивнo нaчeлу
сaвeснoсти и пoштeњa.371

8. УГОВОР О КОНТРОЛИ
Садржина привредних односа и њихов значај у великом броју случајева
изискују висок ниво сигурности појединих сегмената тих односа. С тим у вези,
учесници привредноправних односа редовно бивају оптерећени потребом
обезбеђења интереса које у домену својих права и обавеза желе постићи. Поред
368 Члaн 825. Закон о облигационим односима„Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89(УСЈ),
57/89 и „Службени листу СРЈ” бр. 31/93
369 Члaн 814. Закон о облигационим односима „Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89(УСЈ),
57/89 и „Службени листу СРЈ” бр. 31/93
370 Члaн 824. Закон о облигационим односима „Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89(УСЈ),
57/89 и „Службени листу СРЈ” бр. 31/93, тaкo и у члaну 27. стaв 5. Зaкoнa o пoсрeдoвaњу у прoмeту
и зaкупу нeпoкрeтнoсти прeдвиђeнo je дa je нaлoгoдaвaц дужaн дa нaдoкнaди пoсрeднику
нaстaлe трoшкoвe сaмo aкo je изричитo угoвoрeнo дa их снoси нaлoгoдaвaц бeз oбзирa нa успeх
пoсрeдoвaњa.
371 Види више у Марковић, В., Уговор о посредовању – права и обавезе посредника, Зборник радова
„Услужни послови” Правног факултета Универзитета у Крагујевцу, Крагујевaц 2014., стр. 185195.
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општепознатих начина да ти интереси буду загарантовани, привредноправни
субјекти често приступају закључењу једне посебне врсте уговора који има за циљ
да будућим, или већ постојећим учесницима једног привредног односа обезбеди
доказе и исправе о адекватном квалитету или другим важним карактеристикама
предмета неког од уговора у привреди. Све то подразумева ангажовање лица
чија професионалност и стручност имају ауторитет неопходан за одговарајућег
контролора и процењивача предвиђених карактеристика. Зато се као учесници
привредноправног односа који настаје овом врстом уговора појављују управо
она лица која су доказани стручњаци и експерти овлашћени за обављање таквих
услуга. Уговор који доводи до настанка односа који би предвидео обавезе за таква
лица назива се уговором о контроли.372
Садржина односа који се заснива закључивањем таквог уговора одређује
обавеза једне стране у овом уговорном односу да на савестан и правилима
одређене професије предвиђен начин, обави контролу која је уговорена и о томе
изда посебну исправу као гаранцију обављене контроле. Таква исправа се назива
контролни сертификат или сертификат о контроли чијим издавањем настаје
обавеза друге уговорне стране, која је наручилац контроле, да плати провизију
стручном лицу које је контролу извршило.
Најзначајније карактеристике односа који настаје уговором о контроли произилазе из његовог најважнијег сегмента, а то је обавеза контролора. Тиме се и
намеће као важна анализа и разјашњење обавезе оне уговорне стране уговора о
контроли која је преузела обавезу да изврши контролу. У свакодневном животу
често се намеће потреба да контролишемо и испитујемо ствари, предмете и
радње које су од значаја за остварење интереса које желимо постићи. У нешто
сложенијем облику одвија се и контрола у привредним односима насталим
закључивањем уговора о контроли. Како се таква контрола односи на специфичне
карактеристике и особености предмета привредноправних односа можемо
закључити нешто више о предметима такве контроле и самим тим о њеним
различитим врстама.
Уколико се страна уговорница из уговора о контроли обавеже и преузме
обавезу контроле робе или ствари које представљају предмет неког уговора
онда говоримо о уговору о контроли робе или ствари. Разлика између ова два
појма, дакле робе и ствари, јесте у томе што робе представљају оне ствари које су
намењене продаји на тржишту, а не крајњој потрошњи.
Међутим, привредни односи нису ограничени само на продају робе или ствари
већ подразумевају и пружање услуга, те се и услуге могу јавити као предмет
уговора о контроли. Тиме се одређује и предмет уговора који се назива уговор о
контроли услуга. Услуге могу такође бити различите у зависности од професије
у чијем се домену и по чијим се правилима пружају.
372 Члан 847. Закона о облигационим односима, „Службени лист СФРЈ”, бр. 27/78, 39/85 и „Службени лист СРЈ”, бр. 31/93.
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Садржина обавезе контролора није увек јединствена и једнообразна те се
радње које контролор предузима у вршењу послова контроле могу међусобно
разликовати. Тако се добија још један критеријум важан за одређење различитих
врста контроле. Тиме се разликују обична и контрола која се односи на узак
сегмент обављања контроле и контрола са предузимањем појединих правних
радњи усмерених на закључење појединих уговора од стране конролора као што
је уговор о превозу или слично.
Најзад, постоје и они облици контроле у којима се у већој или мањој мери
гарантују контролом утврђена својства предмета контроле од стране контролора.
Тако, код контроле са гаранцијом контролор преузима виши ниво одговорности
за утврђена својства и карактеристике предмета контроле него што је то случај са
контролом без гаранције, али се тиме и модификују, заправо увећавају провизија
и накнада трошкова контроле који припадају контролору.
Врсте контроле које смо одредили освртом на различите предмете овог уговора
омогућују нам да ближе одредимо и прецизирамо суштинске елементе оваквог
привредноправног односа. Имајући у виду претходно речено лако је уочити значај
правоваљано обављене контроле код оваквог привредног уговора. Правила која
иду даље у правцу поједностављења правних елемента који у свом јединству
афирмишу садржину обавезе вршиоца контроле заснована су у највећој мери
на обавезама предвиђеним самим поступком контроле повезаним са одређеном
професијом коју таква врста посла предвиђа. Основа и елементарно начело код
оваквих привредних послова свакако су савесност и стручност вршиоца контроле.
Било каква немарност, неодговорност, провизорност или недовољна обученост за
обављање оваквих послова довела би до стварања лажне или погрешне представе
о предметима уговора који у привреди врло често имају велику вредност па
тиме повлаче и висок ниво одговорности. Зато је вршилац контроле дужан да
се понаша савесно и стручно, заправо онако како му то налажу правила струке
и савесност као посебан квалитет одговорности и озбиљности коју учесници
привредноправних односа морају показати.
Тек након испуњења обавеза које произилазе из начела савесности и правила
струке можемо говорити о наредном састојку обавезе контролора, а то је
извршење радњи које су уговорене уговором о контроли између наручиоца и
вршиоца контроле. Стране уговорнице приликом закључења уговора морају, ради
лакшег остварења интереса који желе постићи, приступити одређењу међусобних
права и обавеза односно начина и радњи које би у том погледу извршили.
Код уговора о контроли робе или ствари, предмет саме контроле су углавном
физичке ствари које су материјализоване кроз различите појавне облике. Како би
омогућио постизање уопштеног циља који наручилац контроле жели постићи, а
самим тим и остварио део задатка поводом којег је и преузео одређене обавезе,
вршилац контроле има обавезу чувања робе и њене предаје наручиоцу или
евентуално предузимање неке друге радње која би уговором била предвиђена.
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Након тога, као последњи акт вршиоца контроле, чиме се заокружује и
извршава обавеза контроле јесте издавање исправе односно сертификата о
извршеној контроли чиме се у виду извештаја односно евиденције истичу
сазнања, односно закључци о ономе што је контролом утврђено. Таква исправа
има посебан значај и углавном је средишњи циљ ове врсте уговора у привреди
обзиром да наручиоцу контроле омогућује да за ствари, робе или услуге поводом
којих је и наручио контролу, може да прикаже и докаже као адекватне тврдњама
и карактеристикама које он истиче приликом њихове продаје.
Да би сви догађаји текли током који би резултирао сертификатом о контроли
који је наручилац и желео, вршиоцу контроле морају бити призната и одређена
права односно захтеви који би имали за циљ да остваре услове у којима би он
могао извршити своје обавезе онако како се то од њега и очекује. Зато је вршиоцу
контроле признато право на провизију као накнаду за рад односно посао који је
уложио у извршење уговорених обавеза. А онда када контрола изискује и поједине
трошкове, онда вршиоцу контроле припада и накнада за трошкове који су поводом
контроле настали. То могу бити трошкови настали чувањем или премештањем
појединих ствари и предмета који су предмет контроле, затим трошкови настали
у вези са одржавањем вредности и одлика појединих предмета контроле, итд.
Ток ствари који је ради сигурности привредних односа најпожељнији је
онај који подразумева редовно намирење права резервисаних за контролора,
најпре оних у погледу његове накнаде и трошкове настале поводом обављене
контроле. Али ствари се често одвијају и другачијим током те често и изостаје
накнада односно провизија која припада вршиоцу контроле. Зато је контролору,
у таквим ситуацијама признато право законске залоге на предметима контроле
како би у случају немогућности да намири своја потраживања њиховом продајом
дошао до коначног остварења својих права. Поред тога, њему мора бити
омогућено да контролу спроводи и врши без притиска, сугестија и евентуалних
принуда с обзиром да би тиме била повређена непристрасност коју гарантују
професионалност и стручност контролора.

9. УГОВОР О УСКЛАДИШТЕЊУ
Уговор о ускладиштењу је уговор који доводи до настанка посебне врсте
привредноправног односа одређеног потребом коју намећу поједине ситуације
у привредном животу. Услови и модалитети привредног пословања често
подразумевају да различити предмети привредноправних уговора, односно
робе и ствари поводом којих се ти уговори закључују, до одређеног тренутка
буду предати на чување у посебним просторијама које су за то предвиђене. То су
управо оне ситуације када је из различитих разлога уговором између две уговорне
стране предвиђено да се роба остави у одређеном складишту.
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Уговор о ускладиштењу је такав уговор у коме се једна уговорна страна, тј.
складиштар, као лице које ради и води послове у домену складиштења, обавезује
да прими одређену робу у складиште и да предузме све да робу сачува до тренутка
њене предаје одређеном лицу, док се друга уговорна страна, односно оставодавац,
који је робу предао складиштару обавезује да за то плати накнаду.373
Просторије у којима се роба предаје на чување као што смо већ рекли, називају
се складиштима. То су посебне просторије регистроване за обављање послове
чувања робе, тј. њиховог ускладиштења. Због многобројних карактеристика које
код складишта могу постојати разликујемо и њихове различите врсте.
Најпре, јавна складишта су она складишта која имају карактер просторија за
које закон предвиђа обавезу да приме робу предату на ускладиштење уколико
располажу потребним простором и условима. У домену њихових послова јесте
и обавеза издавања складишнице односно исправе која има карактер и природу
хартије од вредности у којој је инкорпорисано одређено стварно право на
стварима које су предмет складиштења.
Даље, постоје и царинска складишта која служе за чување робе намењене
извозу или увозу. То су она складишта у која се складишти роба након што је
извршен њен увоз односно пре него што је извршен извоз такве робе, па је потреба
за складиштењем настала на основу царинских формалности.
Складишта могу бити организована и у форми царинских сместишта, чија је
намена складиштење робе која је подвргнута царинском надзору.
Затим, то могу бити консигнациона и друга складишта.
Кључну улогу приликом складиштења и боравка робе у периоду када је она
предата на чување у одређено складиште, обавља лице које се зове складиштар.
За складиштара је, због природе уговора које он закључује са лицем које
предаје робу на чување у одређено складиште, предвиђен низ обавеза које мора
извршити. Његова основна обавеза је она која је везана за пријем робе. Код јавних
складишта таква обавеза је предвиђена законом, док је код осталих складишта
она постављена на уговорним основама које одређују саме уговорнице. Међутим,
различите робе могу имати и различита својства те је обавеза оставодавца и
уједно право складиштара да буде обавештен о својствима и одликама робе која
се предаја на чување како она не би угрозила тим својим својствима другу робу
која се налази у том складишту, а због чијег би евентуалног оштећења одговарао
складиштар.
Након обављеног пријема, складиштар је дужан да о примљеној роби лицу које
ју је предало на чување изда складишницу. Складишница представља хартију од
вредности која представља доказ о томе да је одређена роба предата на чување у
одређено складиште, а која у себи инкорпорише стварно право на тим стварима
које се налазе у складишту.
373 Члан 730. Закона о облигационим односима, „Службени лист СФРЈ”, бр. 27/78., 39/85 и „Службени лист СРЈ”, бр. 31/93
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Од тренутка када робу прими у складиште, складиштар има обавезу да све
време док се роба налази у складишту ту робу чува и предузима све оне радње које
су неопходне за очување њене истоветности одлика и својстава које је роба имала
у тренутку када је била предата на чување. У том циљу, складиштар има обавезу да
робе међусобно раздваја уколико би оне могле штетно да делују једна на другу, да
води рачуна о томе да се квар или штетна дејства појединих предмета не прошире
и на друге предмете и да о свим насталим променама на роби благовремено
обавести њеног власника, односно лице које ју је предало на чување.
Слично чувању робе, складиштар је дужан да на роби и у вези са робом
предузима све оне радње које су предвиђене налогом који складиштару упути
оставодавац робе, а да по потреби односно захтеву оставодавца омогући и њен
преглед.
Како складишта имају посебан значај у одвијању привредноправних односа
тако су и строга правила по којима се одвија њихов рад. О томе нешто више
говори и обавеза вођења складишне књиге као свеукупне евиденције о роби,
односно лицима која су робу предала на чување у просторијама складишта.
У оном тренутку када протекне период за који је роба била дата на чување,
односно када то буде захтевао оставодавац, односно лице које је он овластио,
складиштар је дужан робу предати таквом лицу.
За све ове радње које складиштар предузима предвиђена је и накнада која
њему следује. Њоме се постиже еквивалентност у односу који настаје на основу
овог уговора, тј. уговора о ускладиштењу, а која уједно представља цену за услуге
које складишта пружају. С тим у вези, као и код осталих врста уговорних односа,
код којих уговорне обавезе подрзумевају предају или предузимање одређених
радњи на одређеној роби, тако се и овде поводом робе које се предаје на чување
у складиште, предвиђа и право складиштара да захтева накнаду трошкова који
су поводом чувања или штетних дејстава те робе настали. Исто тако, складиштар
има законско заложно право на стварима које су предмет овог уговора у оним
случајевима када изостане намирење његових потраживања, а која се могу
постићи продајом робе.

10. УГОВОР О ОСИГУРАЊУ
Осигурање представља трговинско правни посао чија је сврха и значај, у
привредно правним односима одређена потребом привредних субјеката да
се заштити, тј. осигура од појединих ситуација које могу осујетити остварење
интереса и циљева који се желе постићи. Такве ситуације које још увек нису
остварене, те представљају будуће и неизвесне догађаје од којих се осигурањем
од њиховог наступања желе заштити пословни субјекти, називају се ризицима.
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Да би однос осигурања између два привредна субјекта настао, неопходно је
закључити уговор о осигурању. Тек када, и ако тај уговор буде закључен, уговорне
стране се налазе у односу осигурања и то у складу са правилима која су предвиђена
уговором. Тако, садржину и елементе осигурања најлакше можемо одредити
анализом клаузула и правила које је обухватио уговор о осигурању.
Уговор о осигурању представља уговор трговинског права којим се једна
уговорна страна, односно уговарач осигурања, обавезује да плати одређену
премију осигурања, тј. своту осигурања, док се на име тога, друга уговорна страна,
у улози осигуравача обавезује да у случају наступања осигураног случаја исплати
уговарачу осигурања накнаду предвиђену уговореним условима.374 Осигурани
случај је догађај од чијег се наступања уговарач осигурања жели заштити и
осигурати. У тренутку када се закључује уговор о осигурању ни једна ни друга
страна не могу са сигурношћу знати да ли ће тај догађај од којег се једна страна
осигурава заиста бити остварен. Могу само постојати различити степени убеђења
о могућности наступања тог догађаја.
Елементи и клаузуле уговора о осигурању којим се ближе одређују модалитети
и карактеристике осигурања могу бити многобројни, али се свакако и међу њима
могу издвојити они који су најзначајнији. Да би уговор о осигурању могао да
доведе до тога да међу уговорним странама настане однос осигурања неопходно
је да тим уговором буде одређен предмет осигурања, тј. ствар, право, или лице
које се жели осигурати од наступања осигураног случаја. Тиме је и условљено
и одређење ризика односно ситуације од којих се уговарач жели заштитити.
Као што смо већ рекли, ризик представља будући неизвестан догађај који је
независан од воље заинтересованих лица, а који се може осигурати уколико то
дозвољава јавни поредак. Уговором се мора предвидети и премија осигурања,
која представља цену осигурања коју уговарач плаћа да би уопште био заснован
однос осигурања. Исто тако, уговорне стране одређују и суму осигурања односно
накнаду коју је осигуравач дужан исплатити другој страни онда када буде остварен
ризик, односно догађај од којег се уговарач осигурања желео осигурати. Затим,
ту су и клаузуле којима се одређује и трајање осигурања и други важни сегменти
тог односа.
Онда када елементе уговора о осигурању посматрамо са аспекта који прави
разлике међу њима, говоримо о различитим врстама осигурања. Тако се у односу
на просторно одређење важности уговара о осигурању може говорити о копненом,
ваздушном и пловидбеном осигурању. У односу на предмет осигурања можемо
говорити о осигурању имовине и осигурању лица, с обзиром да и имовини и
лицима у реалном животу прете ситуације које могу довести до њиховог оштећења
и угрожавања. Зато се, за догађаје чијим наступањем настаје штета, уговарају
различити облици осигурања имовине или лица, као што су осигурање од поплаве,
осигурање од пожара, осигурање од саобраћајне незгоде, осигурање живота и сл.
374 Члан 897. Закона о облигационим односима, „Службени лист СФРЈ”, бр. 27/78., 39/85 и „Службени лист СРЈ”, бр. 31/93
......................

287

У појединим ситуацијима уговарач осигурања има законску обавезу да закључи
уговор о осигурању и тада говоримо о обавезном осигурању, док је онда када је на
његовом избору уговарање осигурања реч о добровољном осигурању. Према броју
субјеката који закључују уговор о осигурању постоји колективно и индивидуално
осигурање. Према могућностима осигуравача да и он буде осигуран од наступања
ризика и тиме остварења осигураног случаја можемо говорити о осигурању,
реосигурању или саосигурању.
Уговорне стране које закључују овај уговор међусобно уговарају своје обавезе.
Тиме су одређене и обавезе осигуравача. Тако, осигуравач ће имати обавезу
прихвата понуде (код осигурања које је законом обавезно, док та обавеза неће
постојати код добровољног осигурања). Осигуравач је и дужан да изда полису
осигурања, која представља писмену исправу о склопљеном уговору о осигурању
у којој су садржани општи услови пословања, као и да изврши исплате које је
преузео на себе у случају наступања осигураног случаја.
Обавезе уговарача односе се на плаћање премије осигурања (свота осигурања
која се даје осигуравачу), давање обавештавања о околностима и њиховим променама уколико су значајне за одређење ризика и његово наступање као и обавеза
савесног понашања која подразумева и обавезу на страни осигураног лица да
спречи наступање осигураног случаја. Онда када ризик буде реализован односно
када наступи догађај од којег се желео осигурати уговарач осигурања, уговарач
мора упутити обавештење о наступелом осигураном случају осигуравачу.

11. УГОВОР О ГРАЂЕЊУ
Уговор о грађењу је такав уговор код којег се једна уговорна страна, тј.
извођач радова обавезује да изведе одређене грађевинске радове или обави друге
грађевинске услуге, и то према одређеном пројекту, на одређеном земљишту и у
уговореном року, поштујући правила струке и начела савесности и пажње доброг
привредника, док се друга уговорна страна односно наручилац радова обавезује
да за то плати одређену накнаду.375
Као и други уговори на којима се темеље привредноправни и други односи,
тако и уговор о грађењу у себи садржи низ елемената чији је значај различито
одређен. Као битни елемент овог уговора, који њиме мора бити одређен да
би уговор произвео своја дејства, можемо издвојити пре свега његов предмет,
односно радове поводом чијег је извођења и дошло до његовог закључења. Ти
радови, који су по својој природи и карактеристикама грађевински, подразумевају
професионалност и обученост за њихово извођење, па их зато редовно изводе
грађевинска предузећа која запошљавају за такву врсту послова обучена лица.
375 Члан 630. Закона о облигационим односима, „Службени лист СФРЈ”, бр. 27/78., 39/85 и „Службени лист СРЈ”, бр. 31/93
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Уговором се уговара и рок до чијег истека би радови били изведени и окончани, а
као подједнако битан елемент уговора треба узети и накнаду коју на име грађења
треба исплатити страни која је извела грађевинске радове.
Обавезе на страни наручиоца посла су вишеструке. Најпре, на страни наручиоца је прибављање одговарајућих административних дозвола (дозвола и
одобрење за градњу од надлежних органа и остало...), увођење извођача радова
у посао, по правилима одређене процедуре (јавни позив или конкурс). Затим,
на наручиоцу посла је и обезбеђење пројекта по којем ће се радови изводити, а
на крају, када посао буде обављен од стране извођача, на наручиоцу посла је и
плаћање уговорене цене извођачу за обављене радове.
Обавезе извођача радова су такође многобројне. Оне су углавном одређене
правилима професије и струке коју извођачи радова поседују.Тако, извођач има
обавезу извођења грађевинских радова у складу са пројектом и правилима струке
и професије и то придржавањем уговорених рокова, с тим што је наручилац
дужан да поштује потребе извођача те је у случају његовог немара и непажње
могуђе и прекорачење рокова за које неће одговарати извођач. Извођач мора
осигурати радове од евентуалне штете и омогућити наручиоцу да обавља надзор
над грађевином. Обавештавање о свим битним околностима везаних за обављени
рад, обезбеђење градилишта од евентуалних незгода запослених и трећих лица
и пријава почетка извођења радова надлежним органима такође су обавезе
извођача радова.
По обављеном раду, надлежном органу се мора пријавити завршетак радова
поводом којег ће се извршити и преглед изграђеног објекта, који се назива
техничким прегледом објекта. Инспекција грађевинских радова о објекту који
задовољава прописане услове издаје потврду, тј. одобрење објекта за употрбу.
Према критеријуму закључивања уговора, уговори који се закључују поводом
грађења могу бити подељени у три основне категорије и то као одвојени уговори,
где наручилац закључује онолико уговора колико је и професионалаца неопходно
ангажовати ради извршења послова (уговор о превозу мартеријала, уговор о
надзору, уговор о грађењу, уговор о пројектовању итд.), јединствени уговори
(кључ у руке), код којих наручилац закључује јединствен уговор са одређеним
грађевинским субјектом како би тиме били обухваћени сви послови неопходни
за извођење и обављање радова и уговори о консалтинг инжењерингу.
Посебно важно питање у домену уговора о грађењу јесте и оно које се тиче
одговорности, с обзиром да се ради о врло специфичним пословима који захтевају
висок ниво пажње, сигурности и квалитета као и административних обавеза и
формалности, који гарантују сигурност објекта који се изграђује. Зато одговорност
извођача радова постоји у случају несавесно и нестручно обављених радова,
непоштовања уговорених рокова, а посебно употребе неквалитетног материјала.
Ова одговорност, одговорност због употребе неквалитетног материјала постоји
без обзира на чијој страни је постојала обавеза прибављања материјала, јер је
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извођач радова, о свим манама материјала за изградњу, дужан обавести наручиоца
грађења и захтевати одређени квалитет, како ради сигурности објекта, тако и
ради уговорених својстава објекта. Поред тога, извођач радова је дужан радове
изводити онако како је то предвиђено пројектом, те би свако одступање од
пројекта било основ за одговорност извођача.
Наручилац грађења је дужан да о свим манама обавести извођача и захтева
њихово отклањање.

12. УГОВОР О ЛИЦЕНЦИ
Савремени услови пословања у међународној економској сарадњи и потреба
развоја технолошких унапређења и знања у великој мери иницирали су учешће и
допринос науке у свим сегментима и факторима прозводње на којима се темељи
економски просперитет једног система. Тим научним доприносима и иновацијама
развијала су се многобројна техничко-технолошка решења различитих облика
производње и пословања који су поспешили привредне односе како домаћих
тако и међународних привредних субјеката.
Настанком нових и осавремењавањем ранијих знања и достигнућа постижу се
вишеструки резултати на плану глобалне тржишне утакмице. Како би ти резултати
били потпунији, конкурентност и постизање успеха на тржишту довели су до
потребе да се међународни привредни односи обогате још једном специфичном
врстом сарадње везане управо за технолошка достигнућа и њихову размену. У
прилог томе говори уговор о лиценци, односно праву привредног искоришћавања
уступљених права индустријске својине.376
Као таква, лиценца представља облик сарадње између привредних субјеката
базиран на уступању и преносу права индустријске својине у циљу модернизације
и поспешивања успеха у производњи и пословању. Њоме се преносе знања,
интернационализују савремени начини производње и пословања и решавају
многобројни техничко-технолошки проблеми којима су привредни субјекти
оптерећени.
Однос којим се постиже таква врста сарадње, темељи се на специфичној врсти
уговора који носи назив уговор о лиценци.
Уговор о лиценци или уговор о трансферу технологије је такав правни посао
код којег једна уговорна страна, односно лице које даје лиценцу (давалац) уступа
право привредног искоришћавања права индустријске својине, знања, опреме и
додатних садржаја везаних за једноставнију реализацију таквог облика привредног
искоришћавања, док корисник лиценаце за то плаћа одређену накнаду.
376 Члан 686. Закона о облигационим односима, „Службени лист СФРЈ”, бр. 27/78., 39/85 и „Службени лист СРЈ”, бр. 31/93
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Уговор о лиценци представља својеврстан уговор трговинског права којим
се, као и код других уговора, установљава одређени однос и конципира његова
садржина. У том погледу говоримо о правима и обавезама уговорних страна код
уговора о лиценци.
Најважнији аспекти обавеза даваоца лиценце усмерени су на одређење и
предају предмета уговора о лиценци, а то су права индустријске својине, односно
знања и технолошка унапређења ради чијег преноса и уступања се уговор о
лиценци закључује. Давалац лиценце мора бити оптерећен гаранцијом техничке
исправности предмета уговора и гаранцијом постојања права на његовој страни
да уступи право привредног искоришћавања како би друга страна, тј. корисник
лиценце остварио успех и унапређење пословања ради којих је ступио у једну
овакву врсту односа. Поред тога, давалац мора гарантовати и обезбедити мирно
и несметано коришћење тих права.
Стицалац лиценце мора користити предмет лиценце на уговорени начин, како
би се давалац заштитио од свих облика недозвољене употребе његовог права
индустријске својине. Кроз плаћање накнаде за уступљену технологију, накнаде за
уступљену техничку помоћ и услуге постиже се и одређење цене коју је корисник
лиценце дужан платити њеном даваоцу. Управо кроз цену преноса и уступања
права привредног искоришћавања давалац лиценце бива мотивисан да приступи
закључењу оваквог уговора који ће кориснику пружити одређене користи и успехе
у пословању.Чување уступљених ствари и њихово редовно одржавање такође су
обавеза корисника лиценце.
Право привредног искоришћавања технолошких знања, технологије и других
права индустријске својине најчешће се користи у сферама производње, када
корисник лиценце користи технолошка знања у производњи производа које је
створио и као атрактивне брендове на тржишту афирмисао давалац лиценце. Да
би корисник лиценце вршио производњу и пласман таквих брендова на свом
тржишту, уз дозволу даваоца лиценце, дужан је континуирано и без изузетака
одржавати непроменљив и по уговореним стандардима предвиђен квалитет
производа да би сви производи произведени кроз један исти поступак производње
имали исти квалитет и одржавали углед који имају на тржишту. У прилог томе
утврђује се и обавеза корисника лиценце да на производима истакне ознаку о
уступању лиценце.
Поред обавезе да чува ствари добијене преносом и уступањем права привредног
искоришћавања права индустријске својине корисник је дужан поштовати рокове
у оквиру којих су му та права пренета и уступљена, те да по њиховом истеку
обустави свако даље деловање и производњу на коју није овлашћен.
Разликовање уговора о лиценци по њиховом садржају и карактеристикама
које чине њихову оригиналност и особеност подразумева ангажовање различитих
аспеката. По критеријуму начина употребе постоје продајна и производна
лиценца, односно лиценца којом се преносе технолошка и пословна знања у
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сфери продаје и у сфери производње. По критеријуму правног основа разликујемо
уговорну и законску лиценцу. Док је уговорна лиценца конципирана на уговору
o којем смо у претходним редовима обратили пажњу, законска лиценца је нешто
ређи случај у привредноправним односима. Она се може појављивати у два вида
и то као обавезна и службена лиценца. О обавезној лиценци говоримо у оним
случајевима у којима носилац патента не искоришћава или не уступа право
употребе патента у законом предвиђеним роковима те на тај начин онемогућава
његову употребу и намену ради које је и настао, док се о службеној лиценци
говори у оним ситуацијама када се право употребе одређеног патента поверава
и другим учесницима привредноправних односа а не само његовом носиоцу и то
ради општих интереса и потреба.
У односу на просторну ограниченост, уговор о лиценци може бити просторно
ограничен и просторно неограничен, у зависности од тога да ли је корисник
лиценце овлашћен да користи патенте и права индустријске својине која су
му уступљена на тачно одређеној територији или без било каквог просторног
ограничења.
По критеријуму времена на које се уступају и преносе права привредног
искоришћавања права индустријске својине, можемо говорити о временски
ограниченој и временски неограниченој лиценци.
Уговором о лиценци уговорне стране могу клаузулом о подлиценци уговорити
и могућност закључивања уговора о подлиценци, чиме корисник лиценце бива
овлашћен да у сагласности са даваоцем лиценце закључи са трећим лицима
уговор којим даље уступа право привредног искоришћавања права индустријске
својине. Међутим, због интереса даваоца лиценце, у чијој се улози често појављују
такозвани гигантски произвођачи (нпр. кока кола) овакава опција је често
ограничена забраном уговарања подлиценце или њеним строгим условима који за
свој циљ имају најпре заштиту интереса и профита које овакви транснационални
привредни субјекти остварују.
Уговор о лиценци може престати на више начина, у зависности од услова који
су по том питању предвиђени уговором. Пре свега, један од разлога за престанак
јесте протек времена на које је овај уговор закључен. Али уколико би уговорне
стране наставиле да поступају на дотадашњи начин, овај уговор би таквим
радњама (које правна теорија назива конклудентним) могао бити и продужен.
Уговор може престати и отказом с тим да се мора поштовати отказни рок
и околности које не смеју бити такве да представљају велику неповољност за
уговорне стране (отказивање уговора у невреме).
Престанак постојања уговорних страна такође је један од разлога за престанак
уговора. У зависности од тога ко се појављује у улози корисника лиценце, или пак
њеног даваоца, можемо направити следећу разлику. Када је корисник физичко
лице, смрћу таквог лица не престаје уговор већ се на страни корисника појављују
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његови наследници. Престанак постојања правног лица као корисника лиценце,
даје право даваоцу лиценце да раскине уговор. Престанак постојања даваоца
лиценце, без обзира да ли је у питању физичко или правно лице, такође не доводи
до престанка уговора али уговорне стране то могу другачије уредити уговорним
клаузулама.

13. УГОВОР О ИНЖИЊЕРИНГУ
Важност и значај уговора о инжињерингу у највећој мери је одређен садржином
инжињеринга и односа поводом којег он и настаје. Уговором о инжињерингу
настаје правни однос чији предмет и садржину у највећој мери опредељује
пружање услуга интелектуалног карактера везаних за грађевинске радове. Тако
се под услугама инжињеринга подразумевају савети, идеје, стручна помоћ, надзор
на грађевинским радовима, идејни пројекти и предлози везани за унапређење
самих радова или објекта, управљање пројектом грађења или пак повезивање и
усклађивање сарадње свих учесника у извођењу грађевинских радова и др.
Делатност инжињеринга обавља се од стране лица која су за такву врсту
послова обучени. Та делатност се често погрешно доводи у везу са самим
извођењем грађевинских радова и непосредних послова који су у том погледу
предвиђени. Зато, наглашавамо значај разлика између инжињеринга и извођења
грађевинских радова предузетих у изградњи грађевинских објеката па самим
тим и разлике између две врсте уговора који се поводом тих различитих врста
послова закључују. Делатност инжињеринга, као што смо то већ и рекли, састоји
се у пружању услуга интелектуалног карактера везаних за грађевинске радове,
тачније услуга консалтинга, док би се непосредни послови поводом тих радова
сматрали грађевинским радовима и пословима. Инжињеринг или консалтинг
инжињеринг како се често назива, може бити предмет самосталног уговора о
инжињерингу када би такав уговор имао природу уговора о делу. Тада говоримо о
уговору појединачно закљученом између појединих привредноправних субјеката
искључиво поводом услуга инжињеринга. Међутим, пружање ових услуга може
бити обухваћено и неким другим уговором, као његов споредни предмет, када
бројне обавезе уговорне стране која је на себе преузела поред непосредних
грађевинских радова или послова поводом њих, укључују и услуге инжињеринга,
чиме заправо долази до стапања овог уговора са неким другим.
Уговором о консалтинг инжињерингу, уговорне стране редовно предвиђају
клаузуле које ће, због значаја ове врсте посла, несумљиво регулисати питања
права, обавеза и одговорности уговорних страна. Врло често, поред обавеза
сарадње и поштовања правила струке, привредни субјекти који се баве консалтинг
инжињерингом имају и нека основна права као што су право на накнаду, ауторска
права на идејним и стручним пројектима и предлозима које су понудили.
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14. УГОВОР О ТУРИСТИЧКИМ УСЛУГАМА
Нагло развијање туризма и односа који настају поводом пружања туристичких
услуга чине отежаним дефинисање и одређење појма туристичких услуга.
Туристичке услуге се не могу лако побројати и одредити, јер су оне данас присутне
у знатно већем броју него што је раније био случај. То само говори колико
су туристичке услуге важне за развој привреде наше земље и за развој њеног
маркетинга. Тако, поред угоститељства и многе друге области бивају употпуњене
туристичким услугама. Постоје угоститељске услуге (везане за угоститељство
као посебну делатност усмерену на пружање услуга исхране и смештаја), услуге
туристичких агенција, услуге у домену лова и риболова, речног туризма, игара
на срећу и др.
Уговором о туристичким услугама једна страна из уговора или давалац услуге
се обавезује на пружање одређене услуге другој уговорној страни - кориснику
услуге док ће ова за то платити цену такве услуге. Најзначајнији међу њима су
уговор о организовању путовања377 и уговор о алотману.378
Уговор о организовању путовања је такав уговор којим се једна уговорна страна
обавезује да другој страни из уговора, односно кориснику туристичке услуге
обезбеди превоз, боравак и све друге услуге које су уговорне стране усагласиле.
Корисник услуге ће бити дужан да за све услуге које су му пружене плати одрећену
цену.
Приликом закључења овог уговора, туристичка агенција која пружа услуге
њиховим корисницима, дужна је истим издати потврду о закљученом уговору
о путовању. Та потврда представља доказно средство о закљученом уговору, а
уједно пружа информације кориснику услуге о детаљима уговора (датум поласка,
датум повратка, превозника, број, седиште, место, број собе и сл.).
Најважнија обавеза уговорне стране која организује путовање је обезбеђење
услуга које су за то путовање предвиђене и њихово адекватно обављање. Тиме,
организатор путовања путницима мора обезбедити све оне услуге које је
предвидео уговором, а сагласно интересима путника. Зато, путник има право
на благовремене и прецизне информације о превозу, цени, дужини боравка,
заштити дискреције и сл. Када организатор путовања путнику није пружио услугу
и квалитет на који се обавезао биће дужник накнаде штете. Сличан случај постоји
и када организатор путовања ангажује неко треће лице ради пружања одређене
услуге путнику, а та услуга не буде пружена на предвиђен начин. Тада треба поћи
од правила и решења предвиђених у међународним конвенцијама које регулишу
ову област. Тако, организатор путовања најчешће накнади штету која је настала
377 Члан 659. Закона о облигационим односима, „Службени лист СФРЈ”, бр. 27/78., 39/85 и „Службени лист СРЈ”, бр. 31/93
378 Члан 885. Закона о облигационим односима, „Службени лист СФРЈ”, бр. 27/78., 39/85 и „Службени лист СРЈ”, бр. 31/93
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путнику с којим је он ступио у уговорени однос, а након тога износ те накнаде
регресира од трећег лица које је штету причинило.
С друге стране, путника терети обавеза плаћања уговорене цене путовања
и обавеза сарадње путника са организатором путовања у циљу обезбеђења
адекватних исправа (пасош, виза, осигурање и сл).
Уговор о алотману представља још један од уговора о пружању туристичких
услуга, и то уговор којим се ангажују туристички објекти. Овим уговором једна
уговорна страна се обавезује да стави на располагање и употребу туристичкој
агенцији одређени број соба, апартмана и других туристичких објеката, као и
да пружи туристичке услуге путницима који су упућени у те објекте од стране
туристичке агенције, док друга уговорна страна, односно туристичка агенција
мора настојати да те туристичке објекте попуни и у том случају плати цену
њиховог коришћења.
Постоји више врста овог уговора и то уговор о алотману с правом опције,
уговор о алотману с правом одустанка и уговор о алотману без права на одустанак.
Док се у првом случају говори о таквом уговору о алотману код којег је обавеза
агенције одређена тиме да благовремено обавести власника туристичких објеката
о томе да ли ће ти објекти бити ангажовани или не и да тиме отклони одговорност
и обавезу накнаде штете (право опције), у друга два случаја говори се о таквим
клаузулама уговора које туристичку агенцију у потпуности ослобађају од било
какве одговорности у случају да она са путницима не уговори коришћење ових
објеката (уговор о алотману с правом на одустанак), или је пак обавезују да без
обзира на то да ли су капацитети попуњени или не, мора исплатити накнаду
угоститељу односно њиховом власнику за то што их је он ставио на располагање
(уговор о алотману без права на одустанак).
Поред обавезе да попуни капацитет, туристичка агенција има и обавезе
плаћања цене и обезбеђења путних исправа док ће угоститељ који је ставио на
располагање своје туристичке објекте бити дужан да услуге смештаја и неке друге
уговорене услуге пружи онако како је то предвиђено обичајима и правилима те
струке а у складу са уговором.

15. УГОВОР О ФАКТОРИНГУ
15.1. Појам и врсте факторинга
Факторинг је уговор о продаји недоспелог потраживања фактору од стране
привредних субјеката. Смисао факторинга је да се, пре свега, субјектима
пословног права обезбеде потребна готова новчана средства када се остваривање
потраживања, по правилу, може остварити у релативно дужем временском
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периоду са присутним ризиком наплативости. Основне привредне функције
факторинг посла су:
1) del credere функција или функција осигурања кредита;
2) услужна функција или управљачка функција, тј. пружање стручних услуга у
погледу остваривања потраживања према трећим лицима;
3) функција финансирања, тј. функција обезбеђења готовинског новца.379
У теорији се наводи да је факторинг посао врло стар и да потиче из трећег
миленијума пре нове ере када је у Месопотамији народ преносио потраживања
у замену за готовину, као и трговини између Вавилонаца, Феничана и Римљана.
Назив потиче из енглеске праксе из 17. И 18. Века када су трговачки агенти
називани факторима (factor, facteur). Тако је овај посао у Енглеској био регулисан
већ од 1823. године Законом о фактору (Factor΄s Act), док у САД исти закон постоји
од 1889. године. На међународном плану је урађена и значајна унификација
усвајањем УНИДРОИТ Конвенције о међународном факторингу у Отави маја
1988. године.380
У нашем правном систему Факторинг је уређен Законом о факторингу381 и
према овом закону факторинг je финaнсиjскa услугa купoпрoдaje пoстojeћeг
нeдoспeлoг или будућeг крaткoрoчнoг нoвчaнoг пoтрaживaњa, нaстaлoг пo oснoву
угoвoрa o прoдajи рoбe или пружaњa услугa у зeмљи и инoстрaнству.
Фaктoринг мoжe бити:
1) дoмaћи;
2) мeђунaрoдни.
Прeмa oбaвeзи прeузимaњa ризикa нaплaтe пoтрaживaњa, фaктoринг мoжe
бити:
1) фaктoринг бeз рeгрeсa;
2) фaктoринг сa рeгрeсoм.
Дoмaћи фaктoринг je фaктoринг чиjи je прeдмeт прoдaja пoтрaживaњa нaстaлoг
прoдajoм рoбe или пружaњeм услугa измeђу дoмaћих лицa нa унутрaшњeм
тржишту.
Meђунaрoдни фaктoринг je фaктoринг чиjи je прeдмeт прoдaja пoтрaживaњa
нaстaлoг у спoљнoтргoвинскoм прoмeту рoбe, oднoснo услугa, у смислу зaкoнa
кojим сe урeђуje спoљнoтргoвинскo пoслoвaњe.
Meђунaрoдни фaктoринг сe oбaвљa:
1) у jeднoфaктoрскoм систeму, кaд у фaктoрингу учeствуje сaмo jeдaн фaктoр;
379 Види Вукићевић, Ј.С., Привредни уговори, Копи комерц, Београд, 2011., стр. 210-213.
380 Види више у Вукадиновић, Д. Р., Међународно пословно право, Удружење за европско право,
Крагујевац, 2012., стр. 758-759.
381 Закон о факторингу „Службени гласник РС“, број 62/2013
......................

296

2) у двoфaктoрскoм систeму, кaд у фaктoрингу учeствуjу фaктoр сa сeдиштeм
у Рeпублици и фaктoр сa сeдиштeм у инoстрaнству.
Aкo je прoдaja пoтрaживaњa у спoљнoтргoвинскoм прoмeту рoбe, oднoснo
услугa урeђeнa нa другaчиjи нaчин другим зaкoнoм, кoд oбaвљaњa мeђунaрoднoг
фaктoрингa примeњуjу сe oдрeдбe Зaкoнa о факторингу.
Фaктoринг бeз рeгрeсa пoдрaзумeвa дa je фaктoр прeузeo ризик нaплaтe
пoтрaживaњa нa сeбe. Ризик нaплaтe пoтрaживaњa oбухвaтa ризик нeспoсoбнoсти
плaћaњa oд стрaнe дужникa.
Фaктoринг сa рeгрeсoм пoдрaзумeвa дa уступилaц oдгoвaрa фaктoру зa нaплaтивoст пoтрaживaњa - нa дaн дoспeлoсти пoтрaживaњa.
Пoсeбнa врстa фaктoрингa је обрнути факторинг кojи сe угoвaрa измeђу
фaктoрa и дужникa из угoвoрa o прoдajи рoбe или пружaњa услугa у зeмљи и
инoстрaнству, нa oснoву кoгa фaктoр, прeузимaњeм фaктурa oд дужникa, прeузимa
њeгoву oбaвeзу плaћaњa прeмa пoвeриoцимa, a имa прaвo нaплaтe oд дужникa у
рoку из угoвoрa o прoдajи рoбe или пружaњa услугa у зeмљи и инoстрaнству.
Дужник je у oбaвeзи дa oбeзбeди сaглaснoст пoвeриoцa.
Кoрисници срeдстaвa буџeтa Рeпубликe Србиje, буџeтa aутoнoмнe пoкрajинe
или буџeтa jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe, кao и кoрисници срeдстaвa oргaнизaциja
зa oбaвeзнo сoциjaлнo oсигурaњe нe мoгу бити учeсници у oбрнутoм фaктoрингу.

15.2. Појам уговора о факторингу
Уговор о факторингу је такав правни посао којим једна уговорна страна
уступилац прoдaje другој уговорној страни фaктoру свoje постојеће недоспело
или будуће краткорочно новчано пoтрaживaњe од дужника, нaстaлo пo oснoву
угoвoрa o прoдajи рoбe или пружaњa услугa а друга уговорна страна фактор се
обавезује да уступиоцу исплати накнаду.
Прeдмeт фaктoрингa мoжe бити свaкo пoстojeћe нeдoспeлo или будућe, цeлo
или дeлимичнo, крaткoрoчнo нoвчaнo пoтрaживaњe кoje je нaстaлo пo oснoву
угoвoрa o прoдajи рoбe или пружaњa услугa, зaкључeнoг измeђу прaвних лицa и
прeдузeтникa.
Крaткoрoчнo пoтрaживaњe je пoтрaживaњe кoje дoспeвa нa нaплaту у рoку
дo гoдину дaнa oд дaнa прoдaje рoбe, oднoснo пружaњa услугe, дeфинисaнoг
угoвoрoм o прoдajи рoбe или пружaњa услугa.
Будућe пoтрaживaњe мoжe бити прeдмeт фaктoрингa сaмo aкo je oдрeдивo
и aкo угoвoр o фaктoрингу сaдржи пoдaтaк o тoмe кo ћe бити дужник тaквoг
пoтрaживaњa.
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Oдрeдбa у угoвoру o фaктoрингу кojoм сe врши прoдaja будућeг пoтрaживaњa
прoизвoди прaвнo дejствo мoмeнтoм нaстaнкa тoг пoтрaживaњa.
Прeдмeт фaктoрингa нe мoжe бити пoтрaживaњe нaстaлo пo oснoву прoдaje
рoбe или пружaњa услугa зa личнe, пoрoдичнe или пoтрeбe дoмaћинствa.
Уговор о факторингу је именован, формалан, двостранообавезан, теретан али
и уговор intuitu personae будући да су својства уговорних страна веома важна. У
пословној пракси овај уговор се најчешће реализује као уговор по приступу.
Кoд угoвoрa o фaктoрингу срeћу сe eлeмeнти вeликoг брoja клaсичних угoвoрa
(цeсиje, крeдитa, гaрaнциje угoвoрa o дeлу, кoмисиoну, угoвoрa o лoмбaрднoм
крeдиту). Бeз oбзирa нa пoстojaњe зajeдничких eлeмeнaтa сa пoмeнутим угoвoримa
угoвoр o фaктoрингу сe нe мoжe сa њимa изjeднaчити. Збoг чињeницe дa фaктoринг
угoвoр имa eлeмeнaтa рaзличитих угoвoрa нeки тeoрeтичaри (aли и прaктичaри)
гa трeтирajу кao мeшoвити угoвoр; имajући у виду њeгoву oригинaлнoст (кoja je
пoслeдицa нaстaнкa и фуникциoнисaњa у пoслoвнoj прaкси) нajиспрaвниje гa je
трeтирaти кao специфичан - sui generis уговор.382
У нашем праву факторинг је уређен Законом о факторингу. Уговор о факторингу мора бити закључен у писаној или електронској форми. Угoвoр o фaктoрингу
сe нe смaтрa угoвoрoм o крeдиту или зajму, у смислу позитивних прoписa и
пoслoвних oбичaja.
Угoвoр o фaктoрингу нaрoчитo сaдржи:
1) пoдaткe o угoвoрним стрaнaмa;
2) пoдaтaк o врсти фaктoрингa;
3) oснoв и пoдaткe o пoтрaживaњу кoje je прeдмeт угoвoрa;
4) изнoс, нaчин oбрaчунa и исплaтe oткупљeнoг пoтрaживaњa уступиoцу;
5) изнoс, нaчин oбрaчунa и исплaтe нaкнaдe фaктoру;
6) прaвo фaктoрa нa кaмaту и другe трoшкoвe, кojи мoгу прoистeћи из
рeaлизaциje угoвoрa;
7) дaтум зaкључивaњa угoвoрa;
8) пoтписe зaкoнских зaступникa свaкe угoвoрнe стрaнe, другoг лицa
oвлaшћeнoг зa пoтписивaњe угoвoрa или пунoмoћникa oвих лицa.383
Угoвoри o фaктoрингу jeднoг уступиoцa зaкључeни сa рaзличитим фaктoримa,
a кojи имajу зa прeдмeт прoдajу истoг пoтрaживaњa, зaбрaњeни су и свaки тaкaв
нaкнaднo зaкључeн угoвoр ништaв je. Oдрeдбe угoвoрa o фaктoрингу и oпштих
услoвa пoслoвaњa уступиoцa или фaктoрa кoje прeдвиђajу другaчиje прaвилo у
oднoсу нa наведено, ништaвe су.
382 Види Спасић, И., Значај цесије код уговора о факторингу, Страни правни живот, број 3/2009,
стр. 131.
383 Члан 20. Закона о факторингу „Службени гласник РС“, број 62/2013
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15.3. Уговорне стране
Уговор о факторингу закљују уступилац и фактор.
Уступилац може бити бaнкa, приврeднo друштвo и прeдузeтник сa сeдиштeм
у Рeпублици Србиjи oднoснo тa лицa сa сeдиштeм у инoстрaнству, рeгистрoвaнa
у склaду сa дoмицилним прoписимa.
Фaктoр може бити:
a) бaнкa, у смислу зaкoнa кojим сe урeђуje пoслoвaњe бaнaкa;
б) приврeднo друштвo oргaнизoвaнo кao aкциoнaрскo друштвo или
друштвo с oгрaничeнoм oдгoвoрнoшћу, сa сeдиштeм у Рeпублици,
кoje имa oдoбрeњe министaрствa нaдлeжнoг зa пoслoвe финaнсиja зa
oбaвљaњe пoслoвa фaктoрингa;
в) стрaнa бaнкa и стрaнo приврeднo друштвo - искључивo у мeђунaрoднoм
фaктoрингу;
Приврeднo друштво које има одобрење за обављање посла факторинга
зове се фaктoринг друштвo и исто мoжe oбaвљaти сaмo пoсao фaктoрингa и сa
фaктoрингoм срoднe или пoвeзaнe пoслoвe.
Фaктoринг друштвo мoрa имaти oснoвни нoвчaни кaпитaл у изнoсу кojи нe
мoжe бити мaњи oд 40.000.000 динaрa и кaпитaл фaктoринг друштвa увeк мoрa
дa будe у висини кoja ниje мaњa oд наведеног изнoсa.
Пoдaци o издaтим и oдузeтим oдoбрeњимa зa oбaвљaњe пoслoвa фaктoрингa
eвидeнтирajу сe у Рeгистру фaктoрингa кojи вoди Aгeнциja зa приврeднe рeгистрe,
прeкo рeгистрaтoрa. Рeгистaр je jeдинствeнa, цeнтрaлнa, eлeктрoнскa бaзa
пoдaтaкa o издaтим и oдузeтим oдoбрeњимa зa oбaвљaњe пoслa фaктoрингa.

15.4. Права и обавезе уступиоца
Основна обавеза уступиоца је да на фактора пренесе потраживање које
представља предмет уговора о факторингу. Пренос свaкoг пoтрaживaњa oдрeђeнoг
угoвoрoм o фaктoрингу уступилaц врши уз истoврeмeну прeдajу фaктoру:
1) угoвoрa (oригинaл или кoпиja oвeрeнa oд стрaнe нaдлeжнoг oргaнa)
и/или фaктурe и других дoкумeнaтa кojимa сe дoкaзуje oснoв и врши
идeнтификaциja пoтрaживaњa,
2) oбaвeштeњa дужнику дa je пoтрaживaњe прoдaтo фaктoру.
O прeдajи дoкумeнтaциje уступилaц и фaктoр сaчињaвajу пoсeбaн дoкумeнт.
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Дaтумoм прoдaje пoтрaживaњa смaтрa сe дaтум кaд je уступилaц прeдao
фaктoру дoкумeнтaциjу нaвeдeн у дoкумeнту o прeдajи дoкумeнтaциje.
Уступилaц je у oбaвeзи дa дoстaви дужнику oбaвeштeњe o прoдajи пoтрaживaњa
у писaнoj или eлeктрoнскoj фoрми.
Oбaвeштeњe o прoдajи пoтрaживaњa мoжe бити учињeнo зa свa пoтрaживaњa
кoja су прeдмeт угoвoрa o фaктoрингу, бeз oбзирa дa ли oнa пoстoje у врeмe
зaкључeњa угoвoрa или нe. Oбaвeштeњe мoрa дa сaдржи инфoрмaциje o угoвoру
o фaктoрингу, пoдaткe o фaктoру кojeм je дужник у oбaвeзи дa плaти и инструкциje
зa плaћaњe. Aкo сe oбaвeштeњe oднoси нa jeднo или вишe пoстojeћих пoтрaживaњa
мoрa дa сaдржи брoj фaктурe, изнoс пoтрaживaњa и вaлуту плaћaњa.384
Нaкoн приjeмa oбaвeштeњa дужник je у oбaвeзи дa пoтрaживaњe исплaти
фaктoру.
Исплaтoм пoтрaживaњa уступиoцу дужник сe нe oслoбaђa oбaвeзe прeмa
фaктoру aкo je прe исплaтe oбaвeштeн o прoдajи пoтрaживaњa, a уступилaц мoрa
бeз oдлaгaњa тaкву исплaту прeнeти фaктoру.
Уступилaц je oдгoвoрaн фaктoру зa oснoвaнoст и врeднoст пoтрaживaњa кoja
су прeдмeт угoвoрa o фaктoрингу.
Уступилaц гaрaнтуje фaктoру дa су прoдaтa пoтрaживaњa oслoбoђeнa зaлoгe,
пригoвoрa, тeрeтa и oстaлих прaвa трeћих лицa, oднoснo дa су пo свим oснoвaмa
нeспoрнa, oсим aкo ниje другaчиje угoвoрeнo.
У случajу кaд су прoдaтa пoтрaживaњa oптeрeћeнa зaлoгoм, oднoснo нa билo
кojи нaчин oспoрeнa oд стрaнe дужникa или трeћeг лицa, a угoвoрoм o фaктoрингу
ниje искључeнa гaрaнциja уступиoцa, фaктoр имa прaвo рeгрeсa oд уступиoцa и у
случajу кaд je угoвoрeн фaктoринг бeз рeгрeсa.

15.5. Права и обавезе фактора
Основна обавеза фактора је да плати уступиоцу накнаду за купљено потраживање.
Фактор врши нaплaту дoспeлих пoтрaживaњa у свoje имe и зa свoj рaчун.
Фaктoр имa oбaвeзу дa вoди урeдну и aжурну eвидeнциjу oткупљeних пoтрaживaњa, кojу je дужaн пoкaзaти нaдлeжним oргaнимa у пoступку нaдзoрa нaд
oбaвљaњeм пoслoвa фaктoрингa.
Такође, имa oбaвeзу дa сaвeснo упрaвљa oткупљeним пoтрaживaњимa, сa
пaжњoм дoбрoг приврeдникa.
У случajу дa угoвoрoм o фaктoрингу ниje другaчиje дeфинисaнo, смaтрa сe дa
je дaљa прoдaja и прeнoс пoтрaживaњa сa фaктoринг друштвa нa другo фaктoринг
друштвo дoзвoљeнa.
384 Види члан 25. Закона о факторингу“Службени гласник РС“, број 62/2013
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На основу примљене документације о потраживању при закључењу уговора
која има својство веродостојне исправе и самог уговора фактор има право да пред
надлежним судом у својству извршног повериоца покрене поступак извршења
против дужника.
Ако је закључен уговор о фaктoрингу бeз рeгрeсa пoдрaзумeвa се дa je фaктoр
прeузeo ризик нaплaтe пoтрaживaњa нa сeбe. Ризик нaплaтe пoтрaживaњa
oбухвaтa ризик нeспoсoбнoсти плaћaњa oд стрaнe дужникa.
Кaд je угoвoрeн фaктoринг сa рeгрeсoм, фaктoр имa прaвo дa зaхтeвa нaмирeњe
oд дужникa, уступиoцa или oд oбojицe у истo врeмe, у грaницaмa oдгoвoрнoсти
дужникa и уступиoцa, aкo ниje другaчиje угoвoрeнo.
Кaд сe рaди o oдгoвoрнoсти уступиoцa фaктoр je дужaн дa oбaвeсти уступиoцa дa
нaплaтa пoтрaживaњa ниje извршeнa и тo у рoку oд oсaм дaнa oд дaнa дoспeлoсти
пoтрaживaњa.
Нaкoн oствaрeнoг рeгрeсa фaктoрa прeмa уступиoцу, фaктoр je дужaн дa
пoтрaживaњe врaти уступиoцу.

15.6. Престанак уговора и надзор
Угoвoр o фaктoрингу прeстaje дa вaжи истeкoм рoкa нa кojи je зaкључeн, a
aкo ниje зaкључeн нa oдрeђeни рoк, нe мoжe прeстaти прe нeгo штo свa прoдaтa
пoтрaживaњa нe буду нaплaћeнa или рeгрeсирaнa oд стрaнe уступиoцa. Уговор
може престати и испуњењем, споразумом страна или једностраним раскидом.
Нaдзoр нaд oбaвљaњeм пoслoвa фaктoрингa кoд фaктoринг друштaвa врши
Mинистaрствo, oднoснo други нaдлeжни oргaн, у склaду сa пoсeбним прoписимa
кojимa су утврђeнe њихoвe нaдлeжнoсти.
Нaдзoр нaд oбaвљaњeм пoслoвa фaктoрингa кoд бaнaкa врши Нaрoднa бaнкa
Србиje, у склaду сa прoписимa o бaнкaмa.

16. УГОВОР О ФОРФЕТИНГУ
Форфетинг је, као и факторинг, створила банкарска пракса земаља западне
Европе, Јапана и Сједињених Америчких Држава. Није регулисан ни националним,
ни међународним законодавством. Уговором о форфетингу клијент продаје
форфетеру своја недоспела права на потраживање према купцима, са обавезом
банке и друге финансијске организације која се може појавити у улози форфетера,
да исплати клијенту договорену цену, уз одређено снижење и уз одрицање права
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на регрес према продавцу уколико потраживање не буде наплаћено од дужника
у корист форфетера.385
По правилу дугорочна права на потраживање представљају основни предмет
уговора о форфетингу. Та права произилазе из уговора о комплетном инжињерингу,
уговора о испоруци опреме, уговора о извођењу инвестиционих радова, а могу
бити садржана и у хартијама од вредности, тј. разним инструментима плаћања
и обезбеђења плаћања. Код међународног уговора о форфетингу учесници су
следећи: клијент, који је у ствари домаћи извозник, односно продавац недоспелог
права на потраживање; форфетер, који је најчешће банка или нека друга
финансијска институција која откупљује тражбено право од килијента; и дужник
који се јавља у улози објекта према којем гласи тражбено право које је предмет
уговора о форфетингу и који би своју обавезу сада, уместо клијенту требало да
плати форфетеру. Суштина је постојање неизвесности реализације те наплате.
Уговор о форфетингу представља мешовити уговор и састављен је од више
именованих. Највише садржи елемената уговора о купопродаји, уговора о
кредиту и уговора о цесији. Прво зато што форфетер купује тражбено право и
њиме може слободно располагати, а да се искључује одговорност клијента за
случај да то продато право на потраживање буде у немогућности наплативости.
Има елемената и уговора о кредиту, али је период кредитирања неизвестан због
непознанице дана доспећа.
Форфетинг послови спадају у групу формалних уговора.
Уговором о форфетингу, чији је основ уговор о цесији и уговор о кредиту,
уобичајен је пренос тражбеног права променом лица на страни повериоца.
Само право на потраживање према дужнику заједно са свим инструментима
обезбеђења остаје непромењено. Клијент је у обавези да гарантује само праву
ваљаност постојања права на потраживање, али не и бонитет дужника и његову
наплативост. У правној пракси користи се и други начин преноса документарног
акредитива путем уговора о форфетингу, те клијент преноси на форфетера
акредитив са одложеним роком плаћања и то пре његовог доспећа, на тај начин
финансирајући сопствену извозну производњу. Врло чест начин откупа меничног
тражбеног права представља трећи начин преноса права на потраживања. Овај
начин је веома познат у међународној пословној пракси.
Уговор о форфетингу има доста сличности са више привредних уговора.
Посебно је то изражено са уговором о факторингу. Иако се код оба уговора у
целости преузима ризик наплате, где се искључује право на регрес од клијента
уколико купљено право на потраживање остане ненаплаћено, разлика постоји
у квалитету права на потраживање. Код уговора о форфетингу увек је предмет
откуп дугорочног потраживања, а код уговора о правом факторингу предмет
је откуп краткорочних потраживања. Форфетинг послове увек раде банке,
преузимајући ризик наплате потраживања, а факторинг послове највећим делом
раде специјализоване факторинг компаније, а банке у мањој мери где фактор није
385 Антонијевић, З., Павићевић, Р.: „Банкарско право”, Београд, 1982.
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у обавези да преузме и ризик наплате потраживања. Претходно зависи од процене
ризика и уговорног договора.
Закључивање уговора о форфетингу се обично односи на конкретно потраживање и то је појединачни правни посао. Најчешће је реч о великим вредностима,
док код факторинг послова то могу бити и мање вредности. И треба истаћи да је
делатност правног посла код факторинга увек шира од делатности форфетинга,
који никада не обухвата и неке друге услуге.
Значајне су разлике уговора о форфетингу од уговора о есконтном кредиту.
Код есконтног кредита уз откупљивање недоспелог права на потраживање, може
се предвидети право на регрес банци, а док код форфетинга регрес постаје увек
искључен. Због тога се у правној теорији есконтни кредити са правом на регрес
називају неправи форфетни послови, а где је искључено право банке на регрес
прави форфетни послови. По правилу, степен ризика код есконта условљен је
бонитетом хартија од вредности, а код уговора о форфетингу од бонитета трећег
лица или дужника који је у обавези да измири потраживања. Разлика је у томе
што су есконтна потраживања увек краткорочна, а за форфетинг важи правило
да га каректерише дугорочно потраживање.386
Уговор о форфетингу има велики значај за поспешивање и развој међународне
трговине. Он омогућава повећану производњу клијента. Комитент или извозник
одмах по уговарању форфетинга са другом страном која је купац његове робе или
услуга и цедирања права на потраживање на форфетера, добија новчана средства
неопходна за сам процес производње. Финансирање путем форфетирања користи
привредним субјектима свих величина. Уз помоћ поменутих уговора они се могу
брже и квалитетније укључити у међународну размену, на начин да са својим
производима буду заступљени на пробирљивом светском тржишту. Са друге
стране, преносећи своје право на потраживање ти привредни субјекти преносе и
свој ризик и проблеме везане за пласман и наплату продате робе. Након тога могу
више бити усредсређени на поспешивање и развој своје производње. Произвођач
има интерес да даје награду у виду провизије форфетеру јер је и тај износ знатно
мањи од погодности које он сам остварује у разним видовима. На тај начин
елиминише ризик пласмана и наплате роба и обезбеђује себи континуитет и већи
обим производње.

17. УГОВОР О ЛИЗИНГУ
Уговор о лизингу представља специфичан облик посла чији је предмет закуп
инвестиционе опреме и других трајних добара па и целих система, погона и
фабрика, на одређено време, уз уговарања накнаде, са могућношћу продужетка или
откупа или враћања лизинг компанији предмета уговора по истеку уговореног рока.
386 Васиљевић, М.: „Трговинско право”, Београд, 1999.
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Израз лизинг потиче од енглеске речи „to lease“ што би значило дати у закуп.
Тумачењем француских термина који се односе на лизинг послове добили би
значење кредитирање закупа. Можда би то било одговарајуће буквално тумачење.
Занимљиво је истаћи да је ипак Француска била прва земља која је законом дала
најпотпунију дефиницију лизинга. Ова дефиниција каже: „Послови давања под
закуп на професионалну употребу опреме справа и алатки или непокретних
добара купљени ради изнајмљивања од стране организација, које остају њихови
власници, док ови послови било како их назвали дају закупцу право да прибави
део или целокупна добра по одговарајућој цени, узимајући у обзир, бар према
странкама, уплате на име закупнине.387 Значи, лизинг означава и врсту уговора
којим се једна страна обавезује да преда ствари или средства другој уговорној
страни за одређени временски период, а друга страна се обавезује да за то плати
одређену накнаду. 388 Правни однос код уговора о лизингу је врло сложен. Лизинг
у финансијском смислу представља узимање одређених средстава у закуп.
Учесници у правном послу лизинга првенствено су давалац лизинга и
корисник лизинга. Код одређених лизинга појављује се и финансијер лизинга,
који је најчешће банка или нека друга финансијска организација.
Давалац лизинга може бити произвођач опреме која је предмет лизинга,
а може постојати и двојство личности, у смислу да се као медијатор између
произвођача опреме и корисника појављује јака финансијска институцја. Код
директног лизинга произвођач може бити давалац лизинга, али може бити и лице
које на индиректан начин учествује у лизинг аранжману. У пракси то изгледа тако
што корисник сам одабира, па чак и наручује производњу конкретне опреме код
произвођача, да би се након тога у комплетан посао укључило лизинг предузеће
које купује ту опрему од произвођача, а затим је кориснику лизинга изнајмљује
путем уговора о лизингу. Најчешће се и испорука опреме врши директно од
произвођача кориснику лизинга. Одржавање и набавка резервних делова је
посебан део предмета уговора о лизингу. Давалац лизинга ужива одговарајућу
накнаду за опрему коју уступа на коришћење.
Корисник лизинга је привредни субјекат, који одређену опрему узима на
коришћење од произвођача, или пак специјализоване финансијске организације
за одређено време и зато плаћа уговорену одговарајућу накнаду кроз месечне
рате. Говоримо дакле, о привредном субјекту који има потребу за опремом, а не
поседује финансијске моћи да исту набави.
Као финансијер уговора о лизингу може се појавити банка или друга
специјализована финансијска организација. Она од почетка учествује у уговарању
куповине опреме, за коју се обавезује да је купи, и која купује право на потраживање које произвођач опреме има према кориснику лизинга.
387 Васиљевић, М.: „Трговинско право”, Београд, 1999.
388 Члан 2. Закона о финансијском лизингу, „Службени гласник РС” бр. 55/2003 и 61/2005, 31/2011
и 99/2011
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Уговор о лизингу је типски уговор великих компанија које се баве лизинг
аранжманима. Њиме се детаљно утврђује узајамна одговорност и обавезност,
где, што је и нормално, као обично јача страна, давалац лизинга настоји себи дати
повољнији положај ограничавајући сопствену одговорност где год је то могуће,
а пребацујући је на терет корисника лизинга. Наравно, да би се те одредбе могле
учинити повољнијим за потенцијалне кориснике лизинга. Међутим, како се
ради о аутономији воље и слободи уговарања, одредбе које и сувише оптерећују
корисника лизинга не могу уживати правну заштиту. Уколико се прихвате
уговорне одредбе, без стављања резерви на неку од њих без изузетка, уговор
постаје закон за странке и те се обавезе морају испунити.
Може се закључити да је лизинг сложена пословна операција састављена од
финансијских, техничких, технолошких и организационих радњи и поступака
усмерених на то да се кориснику лизинга омогући путем закона, коришћењем
савремених уређаја и опреме. Притом, корисник лизинга за набавку опреме и
уређаја не ангажује сопствена или позајмљена средства. Захваљујући претходном,
лизинг је добио значајно место у пословима међународне трговине.

17.1. Врсте лизинг послова
Класична продаја уговора о лизингу своди се на директни и индиректни.
Квазилизинг, који се још назива и неправи или директни, има две уговорне
стране. Једна је давалац лизинга који је и произвођач или испоручилац опреме и
на којем стоји обавеза финансирања комплетног правног посла. Друга страна је
корисник лизинга.
Индиректни, познат још као финансијски или прави лизинг, представља
тродимензионални однос код којег се закључују два уговора. У оба уговора само се
појављује давалац лизинга и његова улога практично изражава целокупан предмет
финансијског лизинга. Наиме, код овог лизинга његов давалац од примаоца
добија спецификацију њему потребне опреме опредељујући испоручиоца на
темељу избора који је учинио прималац. Давалац лизинга ступа у преговоре и
закључује уговор о куповини опреме са изабраним испоручиоцем, у складу и
оквирима са уговором о лизингу који је пре тога закључио са примаоцем лизинга.
Могуће је и да уговор о лизингу није претходно закључен. И поред чињенице да се
уобичајно предмет уговора о лизингу директно испоручује од стране произвођача,
испоручиоца опреме, кориснику лизинга, а све по налогу даваоца лизинга, право
својине на предмет уговора о лизингу стиче и оно као такво остаје на даваоца
лизинга. То траје све време уговора о лизингу, а што је у функцији заштите даваоца
лизинга од несавесних радњи или стечаја и ликвидације корисника лизинга.
Овде ваља посебно истаћи да према Конвенцији о међународном финансијском
лизингу прималац лизинга увек може да се позове на обавезе произвођача које
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произилазе из уговора закљученим са даваоцем лизинга, као да је он уговорна
страна. Практично, њему су расположива сва правна средства из уговора о
продаји која припадају купцу, који је у овом случају давалац лизинга, као да је
он - корисник лизинга уговорна страна уговора о продаји. Једино нема право
на раскид уговора о продаји, али може од произвођача да тражи испуњење свих
уговорних обавеза.389
Правна теорија и пракса разликују више подела лизинга. Напоменућемо
најзначајније:
•• познат је лизинг код којег давалац лизинга преузима обавезу да након
истека уговора врати предмет лизинга и револвинг лизинг код којег је
прималац лизинга овлашћен да по истеку уговора тражи продужење
уговора и најчешће замену предмета лизинга новим;
•• постоји нет лизинг код којег давалац лизинга не преузима обавезу
поправке, осигурања и одржавања предмета лизинга и „gross” лизинг,
код којег давалац лизинга уговором изричито преузима све те обавезе;
•• разликује се и лизинг опреме који може бити само једног дела или пак
комплетних постројења за производни процес;390
•• постоји разлика и између лизинга покретних и лизинга непокретних
ствари;
•• посебна врста јесу „sale and lease back” код којих власник продаје лизинг
предузећу одређено добро, а лизинг предузеће у то исто инвестиционо
добро даје назад на лизинг;391
•• у односу на дужину трајања у пракси срећемо краткорочни лизинг, који
се још и назива сервисни и дугорочни лизинг чији је предмет најчешће
инвестициона опрема.

17.2. Битни елементи лизинга

Битни елементи уговора о лизингу су предмет уговора, цена лизинг аранжмана,
време трајања, и рокови плаћања надокнаде.
1. Предмет лизинга је уступање права коришћења одређених ствари, али не
и права својине. Највећа заступљеност лизинга је код скупе опреме која
у технолошком смислу брзо застарева и која изискује висока улагања. Ту
спадају рачунари, електронски уређаји, итд. Предмет уговора о лизингу могу
389 Драшкић, М.: „Уговор о финансијском лизингу према УНИДРОИТ Конвенцији” Привредно
правни приручник, 8/90.
390 Спасић, М.: „Уговор о лизингу”, Београд, 1990.
391 Васиљевић, М.: „Трговинско право”, Београд, 1999.
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да буду и зграде, машине, транспортна средства, авиони, бродови, тј. ствари
које се могу и након замене за савременије пласирати другим предузећима.
Произилази да предмет лизинга може бити покретна и непокретна ствар.
Битно је да век трајања опреме, односно период амортизације, мора бити
дужи од трајања самог уговора о лизингу. Најчешће се мисли на технолошко
застаревање.
2. Цена је право даваоца, а обавеза примаоца предмета лизинга и представља
закупнину или надоканаду. Код уговора о лизингу закупнина је обично
равномерна или опадајућа у зависности од природе предмета лизинга.
Равномерност је подељена на месечне, тромесечне и тако даље целине. Ти
детаљи се утврђују уговором.
3. Време закупа, тј. период коришћења опреме дате на лизинг је један од
битних елемената ове врсте уговора. Начелно, ово и не мора представљати
битан елемент, јер се закуп може уговорити и на неодређено време.
4. Рокови и начин плаћања цене лизинг аранжмана су један од битних
елемената. Уобичајно је да се прва рата или неколико од њих одједном
уплати у готовом одређено време пре испоруке. Ако је у питању наручивање
опреме која тек треба да се произведе, онда се тражи да се прва рата или
неколико њих плати одмах по закључењу уговора, чиме би наруџбина била
потврђена.
5. Поред битних елемената, уговор о лизингу садржи и неке своје пратеће
елементе који се односе на испоруку резервних делова, сервисирање
и одржавање опреме дате на лизинг. Такође уговор о лизингу садржи
одредбу по којој се укупно уплаћени износ цене коришћења предмета
лизинга признаје у купопродајну цену на крају периода коришћења лизинг
аранжмана.
Уговори о лизингу су прилично обимни, јер обично сам уговор садржи и
по десетину густо куцаних страна, праћени низом анекса, који су саставни део
основног уговора.
Обично су у уговору о лизингу, поред претходно наведених, садржане и
клаузуле о власништву на предмет лизинга, о обавезном осигурању, клаузуле
о преузимању обавезе у вези са порезима и таксама, клаузуле о трошковима
транспорта, о монтажи и демонтажи опреме, клаузуле о припреми локације за
постављање опреме, о изради програма и тестирању опреме, клаузуле о гарантном
року, о техничко-технолошким унапређењима, клаузуле о обуци кадрова, о
раскиду и престанку уговора, клаузуле о условима откупа након истека лизинг
периода, арбитражи, итд. Најчешће давалац лизинга инсистира на клаузулама
којима се искључује одговорност даваоца лизинга за недостатке на опреми, за
кашњење у испоруци и монтажи и тако даље. Настоји да пребаци на корисника
лизинга цео ризик у вези са опремом, док се власништво над опремом задржава.
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За њега је карактеристична и клаузула, која се у случају кашњења у плаћању две
рате најма од стране корисника даваоцу лизинга, истог тренутка доспевају све
будуће рате уговора о лизингу.

17.3. Значај лизинга
Структура правног односа у лизингу је врло комплексна и састоји се од више
именованих уговора, узајамно повезаних у једну целину, међусобно условљених,
где као резултат дају специфичан правни и јединствени привредни уговор.
Уговор о лизингу поред елемената уговора о закупу обично садржи и елементе
уговора о купопродаји, уговора о кредиту, уговора о делу, уговора о пружању
специјализованих уговора и слично. Међутим, ипак се стоји на становишту да он
представља специфичан правни однос, тј. уговор савременог међународног права.
Лизинг је сложена пословна операција састављена од финансијских,
техничких, технолошких и организационих радних поступака, усмерених на то
да се кориснику лизинга омогући коришћење савремених техничких уређаја
и опреме путем закупа. У том правном послу корисник лизинга не ангажује
сопствена или позајмљена новчана средства, а произвођач опреме самостално
или преко специјализованих привредних субјеката пласира свој производ. У
пословима међународне трговине почиње да бива све више примењиван у пракси
заузимајући значајно место. Са економског и финансијског аспекта произилази
да је, у односу на класичну куповину или куповину на кредит, низ погодности
на страни даваоца опреме на лизинг, посредницима у лизинг пословима и
корисницима опреме узете на лизинг.
Погодности у технолошком смислу огледају се у брзом преносу савремене
опреме од произвођача на корисника, могућности да се опрема примљена на
лизинг замени савременијом још у току периода коришћења исте, коришћењу
знања и разне услуге произвођача опреме, као и одржавању лизинг опреме од
стране даваоца лизинга.
Значајне су и економско-финансијске вредности за даваоце и кориснике
лизинг аранжмана које се огледају у већем степену искоришћености инсталираних
капацитета, обезбеђењу пласмана производње, могућности коришћења савремене
опреме без улагања инвестиционих дугорочних финансијских средстава, плаћању
лизинг рата на терет укупног прихода,...
Улазак у лизинг посао поред својих предности има и лоших страна у
еконoмско-финансијском смислу посебно на страни примаоца, у односу на
систем самофинансирања и финансирања путем кредита инвестиционих добара.
Самофинансирање подразумева у пуном износу обезбеђење из сопствених извора
финансијских средстава за набавку одређене инвестиционе опреме. Међутим, то
је остварљиво за врло мали број привредних субјеката, а и ако успеју оно нема у
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потпуности своје економско оправдање. Са друге стране, куповином опреме на
кредит не може се са сигурношћу очекивати да ће се иста током експлаоатације
показати као најоптималнија. А кредит се мора вратити, независно од остварених
производних ефеката и то са ценом туђег ангажованог капитала.
Стога, и поред веће цене опреме узете на лизинг, често је резултат анализе
упоредне калкулације вредносно изражених предности различитих опција
доношење одлуке да се уђе у инвестициони посао путем лизинга без обзира на
веће цене и његове рате.

18. УГОВОР О ФРАНШИЗИНГУ
Уговор о франшизингу представља дугорочни правни посао којим се једна
страна обавезује да врши сукцесивне испоруке робе и притом пружа одређене
услуге преноса знања и искустава у пословању, у овом случају давалац франшизе,
на другу страну која је прималац франшизе и која је у обавези да за то плати
одређену накнаду.392 У поменутој дефиницији није стављено тежиште на укључивање примаоца франшизе у систем пословања даваоца франшизе и обавезу
примаоца франшизе да послује под фирмом, знаком и опремом даваоца и да
поступа по његовим упутствима.393 Неки теоретичари посматрају франшизинг
као хибрид лиценце у којој давалац или франшизер даје на коришћење кориснику
или франшизанту пословни систем и индустријску својину, а други виде уговоре
о франшизингу као виши облик привредне сарадње.394
Франшизинг је настао у пословној пракси развијених земаља. Прву законску
регулативу су начиниле Сједињене Америчке Државе. У већини држава остао
је без посебног законског регулисања, тако да су општи услови пословања, са
општим правилима уговорног права били и остали основни извор права за
регулисање овог правног посла. Главни извори за ову врсту правног посла код
нас су одредбе Закона о облигационим односима и Закона о спољнотрговинском
пословању.395
Сматра се да је најпотпунију дефиницију франшизинга дала француска судска
пракса из које произилази да се франшизинг дефинише као метод сарадње између
два или више субјеката пословног права, даваоца франшизинга и примаоца
франшизинга, којим давалац франшизинга као власник права искључиве употребе
фирме, жига, ознаке порекла производа, као и посебног знања и искуства, ставља
на располагање примаоцу франшизинга права на коришћење уз одређену накнаду
392 Капор, В., Царић, С.: „Уговори робног промета”, Центар за привредни консалтинг, Нови Сад,
2000.
393 Драшкић, М.: „Уговор о франшизму”, Институт друштвених наука, Београд, 1983.
394 Васиљевић, М.: „Трговинско право”, Београд, 1999.
395 Закон о спољно трговинском пословању’’Службени гласник РС’’ бр. 36/2009 и 88/2011
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или уз остваривање других предности. Овај уговор може садржати и комерцијалну, финансијску и индустријску помоћ, како би се омогућила интеграција
у привредну делатност даваоца франшизинга, а такође уз одређену контролу
даваоца франшизинга будући да се прималац франшизинга уводи у једну
оригиналну технику. Притом обе стране задржавају потпуну правну самосталност
и уз мање трошкова доводе до већег рентабилитета и продуктивности на обе
стране. Постоји и међународно удружење за франшизинг уговоре које каже да
је франшизинг уговорни однос између даваоца и примаоца франшизе, у коме
давалац нуди или се обавезује да одржи трајан интерес у пословању примаоца
франшизе у таквим областима као што су knоw-hоw и обучавање, док се прималац
франшизе обавезује да послује под заједничком фирмом, спољним изгледом
или поступком који припада даваоцу и да из својих извора уложи основни
инвестициони капитал у пословању.
Правна теорија и пракса познају три типа уговора о франшизингу и то су
робни, у ланцу и процесни.
1. Робни уговор о франшизингу назива се још и дистрибутивни и код њега
произвођач даје трговинском предузећу право ексклузивне продаје својих
производа само на одређеној територији. Са тим правом обично се преноси
и право коришћења фирме и жига, и знања и искуства продаје конкретне
робе. Прималац франшизинга задржава самосталност у правном промету,
наступа под својим именом и закључује правне послове у своје име и за свој
рачун.
2. Код франшизинга у ланцу корисник франшизе послује под именом даваоца
франшизе, где мора примењивати стандардне методе пословања и начина
рада. Прималац франшизе добија цео пакет услуга, у којем се прецизира
начин пословања даваоца франшизе, методи рада, стечено знање и искуство,
а да има обавезу да ради и поступа под тим налозима као и да унапређује
постојећи процес. Затим, може да буде прописано да прималац франшизе
набавља робу од даваоца франшизе, истом дозволи контролу пословања,
као и да плати одређену накнаду у проценту или паушално одређено.
3. Процесни или производни франшизинг постоји у случају када давалац даје
кориснику франшизе суштинске елементе, или формулу за производњу
одређеног производа. Корисник франшизе дистрибуира производ ексклузивно на одређеној територији. Значи, овим франшизингом је одређено
да предмет није само продаја одређене робе, већ и производња неких
фаза технолошког процеса у разним областима. Светске примере имамо
код производње пића, где је кока кола најраспростањенија у области
франшизинга.
Уговор о франшизингу има елементе и обележја више неименованих уговора.
Иначе, носи карактеристике формалних, двострано обавезних, комутативних,
теретних и уговора са трајним престацијама. Правну природу уговора о франши......................
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зингу одређују елементи неколико уговора. Уговор о продаји, тако што давалац
франшизе уступа одређена права што се може третирати као предмет уговора о
купопродаји. Уговор о заступању, с тим што франшизант иступа у своје име и за
свој рачун. Уговор о финансирању, уговор о лиценци, уговор о knоw-hоw, уговор
о услугама, уговор о раду, уговор о делу, уговор о закупу.
Корисник франшизе обезбеђује по релетивно повољним ценама франшизни
пакет и има слободу деловања на територији која му је поверена франшизом.
Уговор о франшизингу омогућује брже освајање тржишта са веома скромним
улагањима. Карактеристичан је за велике светске компаније.
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glasnik RS”, br. 84/2004, 86/2004 (ispr.), 61/2005, 61/2007 i 93/2012), Odlukom Senata Univerziteta Singidunum, Beograd, broj 260/07 od 8. juna 2007. godine, ova knjiga
je odobrena kao osnovni udžbenik na Univerzitetu.
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