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Младен НИКОЛИЋ
судија, члан Високог савета судства

ОДГОВОРНОСТ ДРЖАВЕ ЗА ОДРЕЂЕНА 
ПОТРАЖИВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕМА

ДРУШТВЕНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

Резиме

Реферат се бави проблемом који се појавио као једна од последица 
приватизације у Републици Србији. Ради се о потраживањима која запо-
слени имају према друштвеним предузећима, која су утврђена правнос-
нажним одлукама суда, а нису намирена ни у извршном или стечајном 
поступку. У реферату се наводи о каквим је конкретно потраживањима 
реч и она се називају „заштићена потраживања“. Европски суд за људска 
права је донео неколико одлука по представкама запослених у друштве-
ним предузећима и наложио исплату нематеријалне штете због повреде 
права на суђење у разумном року али и све износе досуђене у парницама 
које су вођене пред домаћим судовима, а нису измирени ни у извршном 
ни у стечајном поступку. Европски суд за људска права је нашао да 
постоји одговорност државе за неизмирена потраживања у конкретним 
случајевима, при томе налазећи основ за ту одговорност у релевант-
ним одребама Закона о предузећима, Закона о привредним друштвима 
и Закона о приватизацији, које и наводи. Намеће се потреба да због 
могућности да се појави велики број представки пред судом у Стразбуру, 
које би евидентно резултирале доношењем сличних или истих одлука, 
проблем реши унутар правног система Србије, било интервенцијом за-
конодавца или поступањем судова кроз креирање нове судске праксе.

Кључне речи: запослени, друштвено предузеће, приватизација, Европ-
ски суд за људска права, заштићена потраживања, одго-
ворност, држава.
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I Увод

Поступак приватизације друштвених предузећа, као део транс-
формације (претварања) друштене својине у приватну својину у Репу-
блици Србији, као и у другим државама – бившим републикама СФРЈ 
произвео је низ последица. Ове последице и то, како директне: промена 
титулара (власника) капитала приватизованих предузећа, инвестиције 
које прате цео процес, значајан приход у буџету државе, тако и инди-
ректне: неминовно смањење броја радних места у приватизованим 
предузећима након одређеног периода, стечај једног броја друштве-
них предузећа која се нису могла приватизовати, питања везана за 
потраживање према субјектима приватизације, односно потраживања 
у стечају, су веома значајнe. Можемо их сагледати из више углова: еко-
номског, правног, социјалног... У овом реферату бавићемо се једним 
аспектом – проблемом који је везан за приватизацију и стечај друштве-
них предузећа и то посматрано из правног угла, с тим што се дотиче у 
доброј мери и социјалног угла.

Пре изношења овог проблема треба указати да процес привати-
зације (уопште) има и свој, не мање значајан, угао посматрања, а то је 
политички. Када је он у питању онда треба приметити да је у Србији, 
као и у свим бившим републикама СФРЈ већ на самом крају 80-их годи-
на прошлог века (дакле, у једнопартијском систему) сазрела политичка 
воља да се поступак приватизације спроведе и то не само у привреди, 
него и у другим областима друштва. Ова воља је постала јаче изражена 
увођењем вишепартијског система и конкретизовала се на самом крају 
20. века, а доживела свој врхунац у првој деценији 21. века.

Грађани, а пре свега запослени у ранијим друштвеним предузећима, 
који су имали потраживања из радног односа према субјекту привати-
зације или стечајном дужнику који је друштвено предузеће, нису на по-
четку процеса, па и у самом процесу приватизације могли наслутити да 
ће им крајњу заштиту у остварењу њихових одређених права, пружити 
нека од европских институција. То се управо десило. Европски суд за 
људска права1 је донео неколико одлука у којима је пружио заштиту 
подносиоцима представке из Србије, управо у односу на потраживања 
која се тичу права проистеклих из радног односа у друштвеном 
предузећу. У овом реферату ћемо се бавити неким питањима која се 
намећу, као последица правних схватања изнетих у пресудама Европ-
ског суда за људска права.

1 Пре Европског суда за људска права постојала је Европска комисија за људска пра-
ва, која је укинута 1998. године.
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II Одлуке Европског суда за људска права, домаћи и 
међународни извори права

Европски суд за људска права је донео неколико пресуда2 по 
представкама бивших запослених у друштвеним предузећима, којим су 
подносиоци тражили да се утврди повреда права на суђење у разумном 
року и повреда права на мирно уживање имовине. Тражено је да Репу-
блика Србија исплати одређене износе на име накнаде нематеријалне 
штете, али и да исплати све износе досуђене у парницама које су 
вођене пред домаћим судовима, а нису измирени ни у извршном ни 
у стечајном поступку (који су трајали дуже време). Новчани износи 
досуђени правноснажним пресудама су се односили на накнаду за вре-
ме плаћеног одсуства, те доприносе за пензијско, инвалидско и друга 
социјална осигурања. Европски суд за људска права је усвојио представ-
ке у највећем делу, те подносиоцима досудио одређене износе на име 
накнаде нематеријалне штете али и у највећем броју случајева наложио 
да Република Србија исплати све износе који су подносиоцима пред-
ставки досуђени правноснажним пресудама домаћих судова.

Устав Републике Србије,3 у члану 16 став 2 прописује, да опште 
прихваћена правила Међународног права и потврђени Међународни 
уговори су саставни део правног поретка Републике Србије и непосред-
но се примењују, те да потврђени Међународни уговори морају бити у 
складу са Уставом. Чланом 18 став 1 Устава Републике Србије пропи-
сано је да се људска и мањинска права зајамчена Уставом непосредно 
примењују.

Последица наведених одредби Устава јесте и примена Међуна-
родних стандарда који се тичу, како права на суђење у разумном 
року, тако и права на заштиту имовине. Устав Републике Србије даље 
у појединим својим одредбама прецизније регулише права грађана у 
погледу обраћања Међународним институцијама ради заштите својих 
слобода и права зајамчених Уставом, те права на правично суђење.
Ово последње, подразумева да свако има право да му суди незави-
сан, непристрасан и законом установљен суд и то правично и у раз-
умном року, при чему Устав јемчи мирно уживање својине и других 
имовинских права стечених на основу Закона,4 али јемчи и правичну 

2 Види ближе пресуде у предметима: Качапор и др. против Србије од 15.1.2008. год. 
(представке бр. 2269/06, 3041/06, 3042/06, 3043/06, 3045/06, 3046/06), Гришевић и 
др. против Србије од 21.7.2009. год (представке бр. 16909/06, 38989/06, 39235/06,) 
и Црнишанин и др. против Србије од 13.1.2009. год. (представке бр. 35835/05, 
43548/05, 43569/05, 36986/06).

3 Службени гласник Републике Србије, бр. 98/2006, ступио на снагу 8.11.2006. године.
4 Види чл. 58 Устава.
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накнаду за рад, као и право на накнаду зараде у случају привремене 
незапослености.5

Устав Републике Србије даље у одредби члана 142 став 2 прописује 
да су судови самостални и независни у свом раду и да суде на осно-
ву Устава, Закона и других општих аката када је то предвиђено Зако-
ном, опште прихваћених правила Међународног права и потврђених 
Међународних уговора. Чланом 194 став 4 Устава Републике Србије, 
се прецизира да потврђени Међународни уговори и опште прихваћена 
правила Међународног права део су правног поретка Републике Србије 
и потврђени Међународни уговори не смеју бити у супротности са 
Уставом. Ставом 5 истог члана је прописано да Закон и други оп-
шти акти донети у Републици Србији не смеју бити у супротности са 
потврђеним Међународним уговорима и општим прихваћеним прави-
лима Међународног права.

Пре ступање на снагу садашњег Устава, Србија је (у време 
постојања Државне заједнице Србија и Црна Гора), постала чланица Са-
вета Европе,6 а касније ратификовала и Европску конвенцију за заштиту 
људских права и основних слобода. На тај начин је Србија примљена у 
чланство Савета Европе и грађанима Републике Србије омогућено да се 
обраћају Европском суду за људскa права у Стразбуру. То да значи да је 
Србија прихватила надлежност наведеног суда, те да физичка и правна 
лица у случају да су им повређена права, а након што су исцрпила све 
предвиђене могућности заштите у оквиру правног поретка Републике 
Србије, могу да се обрате представком Суду у Стразбуру. Као последица 
напред наведеног у одређеном броју случајева физичка и правна лица 
из Републике Србије обратила се поменутом суду из разлога јер су им 
одређена права (пре свега право на суђење у разумном року, те право на 
заштиту имовине) била повређена.

Да подсетимо, Европска ковенција за заштиту људских права и 
основних слобода7 у члану 6 тачка 1 предвиђа права на правично суђење 
тако да свако, током одлучивања о његовим грађанским правима и 
обавезама или кривичној тужби против њега, има права на правичну 
и јавну расправу у разумном року пред независним и нерпистрасним 
судом, образованим на основу Закона. Пресуда се изриче јавно, али се 
штампа и јавност може искључити из целог или из дела суђења у инте-
ресу морала, јавног реда или националне безбедности у демократском 
друштву, када то захтева интерес малолетника или заштита приватног 

5 Види чл. 60 ст. 4 и чл. 69 ст. 3 Устава.
6 3. априла 2003. године.
7 Сачињена у Риму 4.11.1950. године, ступила на снагу после ратификације земаља 

чланица Савета Европе.
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живота странака или у мери која је, по мишљењу суда нужно потребна 
у посебним околностима да би јавност могла да нашкоди интересима 
правде.

Протокол8 уз конвенцију о људским правима и основним слобо-
дама у члану 1 предвиђа заштиту имовине и то у ставу 1, да свако фи-
зичко и правно лице има право на неометано уживање своје имовине. 
Нико не може бити лишен своје имовине осим у јавном интересу и под 
условима предвиђеним Законом и општим начелима из међународног 
права, а у ставу 2 да претходне одредбе, међутим, ни на који начин не 
утичу на право државе да примењује Законе које сматра потребним да 
би регулисале коришћење имовине у складу са општим интересима или 
да би обезбедила наплату пореза или других дажбина или казни.

Прво питање, којим се у наведеним пресудама бавио Европски 
суд за људска права, а то је повреда права на суђење у разумном року, 
чини се да је у довољној мери разјашњено и да ово питање није спорно. 
Нажалост, систем судског извршења у Србији има озбиљне недостатке 
(пре свега у погледу спровођења извршења) и на то је Европски суд за 
људска права осим у поменутим указао у неколико других својих одлу-
ка9 поступајући по представкама физичких и правних лица, наводећи, 
да је обавеза сваке поједине државе да створи такав систем извршења 
који ће омогућити да физичка и правна лица из тих земаља у разумном 
року остваре своје право које им је досуђено извршном исправом и на 
тај начин истовремено заштите своју имовину као и друга значајна пра-
ва која су им Уставом државе загарантована.

Друго питање, којим се у својим пресудама бавио Европски суд за 
људска права, je интересантније за нас и тиче се одговорности државе 
(Србије) за дугове друштвених предузећа. У овом случају то су дугови 
према запосленима у тим предузећима. Објашњавајући правни положај 
друштвених предузећа Европски суд за људска права позива се на, за 
тај положај, релевантне одредбе Закона о предузећима,10 Закона о при-
вредним друштвима11 и Закона о приватизацији.12

8 Сачињен у Паризу 20.3.1952. године, ступио на снагу ратификацијом замаља чла-
ница Савета Европе.

9 Види ближе пресуде у предметима: Предузеће ЕВТ против Србије (представка бр. 
3102/05); В.А.М. против Србије (представка бр. 39177/05); Томић против Србије 
(представка бр. 25959/06); Маричић и шеснаест других подносилаца против Србије 
(представка бр. 17556/05); ЗИТ против Србије (представка бр. 37343/05); Буловић 
против Србије (представка бр. 14145/04).

10 Службени лист СРЈ, бр. 29/96, 33/96, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 и 36/02. Види одредбе 
чл. 392–400в и 421а.

11 Службени гласник РС, бр. 125/04. Види одредбе чл. 456.
12 Службени гласник РС, бр. 38/01, 18/03 и 45/05. Види одредбе чл. 1, 3, 14 и 41б.
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Анализирајући одредбе Закона о предузећима на које указује Ев-
ропски суд за људска права можемо закључити да је реч само о оном 
предузећу које у целини послује са друштвеним капиталом, да је ка-
питал тог предузећа подељен на акције или уделе (друштво капитала), 
али и да,,оснивачи друштвеног предузећа правно сносе ризик његовог 
пословања само до висине својих улога (само под претпоставком да 
се строго поштује принцип тврдог буџетског ограничења и принцип 
транспарентности његовог финансијског пословања).13 Ипак, чини се 
да су одредбе из члана 398а и посебне одредбе о управљању друштве-
ним предузећем у поступку приватизације (чланови 400 а, б и в), те 
одредба члана 421а, поменутог закона пресудно утицале на исказана 
правна схватања у поменутим одлукама Европског суда за људска пра-
ва. Учешће државе кроз надлежну Агенцију или директно преко владе, 
у најзначајнијим одлукама друштвеног предузећа које се тичу: смањења 
или повећања капитала, реструктуирања, инвестиција, оптeрећења или 
продаје имовине, те статусних промена и промена облика предузећа, уз 
у супротном, последицу ништавости донетих одлука, свакако да дају 
посебно обележје друштвеном предузећу. То обележје (контрола држа-
ве над друштвеним предузећем) и поред одсуства директне одговорно-
сти државе за обавезе друштвених предузећа, повезано са циљем и по-
следицама одредби Закона о приватизацији, на које је већ указано, као 
и да цена (новац) добијен продајом друштвеног предузећа чини при-
ход буџета државе, изгледа, неминовно проширује одговорност на оне 
случајеве у којима одређена потраживања (о којима је реч у одлукама 
Европског суда за људска права) нису измирена ни на основу право-
снажне одлуке суда у извршном или стечајном поступку.

Описујући друштвено предузеће као реликт бившег југословенског 
самоуправног социјализма, Европски суд за људска права, указујући на 
одредбе Закона о предузећима, у вези Закона о привредним друштвима 
и оне одредбе Закона о приватизацији које говоре о роковима у којима 
процес приватизације је требао или треба да се оконча (првобитно до 
марта 2007. године), налази, односно закључује, да она у целини послују 
друштвеним капиталом, да могу бити предмет стечајног поступка али 
и да се средства добијена приватизацијом ових предузећа уплаћују у 
државни буџет. Даље, Европски суд за људска права с позивом на по-
менуте одредбе ових закона апострофира контролну улогу коју над 
друштвеним предузећима као субјектима приватизације има држава, а 
преко Агенције за приватизацију. Контрола се тиче доношења одлука 
везаних за капитал, продају или оптерећење имовине, измиривање нов-
чаних потраживања као и узимање и давање зајмова.

Као последица напред наведеног, чини се да Европски суд за људска 
права користећи једноставну правну логику, а то је да држава, преко 

13 Мирко Васиљевић, Коментар Закона о предузећима, Београд, 1996, стр. 340.
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Агенције за приватизацију, а некада и Владе, у потпуности има „власт“ 
над друштвеним предузећем које треба приватизовати, чиме може да 
утиче и на крајњи исход тог поступка, укључујући и да он резултира 
стечајем, уводи, можемо рећи готово солидарну одговорност државе за 
обавезе друштвених предузећа према запосленима, у одлукама које је 
донео. У оваквој ситуацији, при чињеници да држава приходује сред-
ства спроведеног поступка приватизације, даље се чини логичним да је 
одговорност државе за потраживања према друштвеним предузећима, 
неизбежна и ту имамо у виду она потраживања која се тичу права из 
радног односа. Није случајно да Европски суд за људска права штити 
потраживања која се односе на накнаде за време плаћеног одсуства као 
и доприносе за ПИО и друга социјална осигурања. Обзиром да наведе-
на врста потраживања имају посебан статус у поступку приватизације, 
али и у поступку стечаја,14 није чудно да их Европски суд за људска пра-
ва третира као „заштићена потраживања“. Ово и из разлога јер Устав 
Републике Србије посебно гарантује наведена права.

Иако би се могло полемисати са правним схватањима која су из-
нета у погледу одговорности државе Србије за обавезе друштвених 
предузећа према запосленима по основу наведених права из радног 
односа, јер таква одговорност није експлицитно предвиђена Законом о 
предузећима, нити Законом о привредним друштвима, поготово када 
имамо у виду опсег одговорности оснивача, ипак морамо бити свесни 
улоге коју Европски суд за људска права има. То је пре свега зашти-
та основних права физичких и правних лица, у која у сваком случају 
спадају права (из радног односа) којима је пружена заштита у конкрет-
ним предметима. Због наведеног Европски суд за људска права сваки 
конкретан проблем који се јави у предметима по поднетим представ-
кама, очигледно сагледава у ширем контексту одговорности државе, 
при томе имајући у виду да и овде сигурно важи правило да се слабијој 
страни (а то је несумњиво запослени у друштвеном предузећу) пружи 
заштита.

III Како решити проблем?

Проблем за државу Србију, који се у овом случају, доношењем 
пресуда од стране Европског суда за људска права, неминовно намеће, 
а који није решен одредбама Закона о приватизацији15 (штитећи од 
принудног извршења субјект приватизације), али ни одредбама За-

14 Види одредбе члана 35 Закона о стечајном поступку и члана 54 Закона о стечају.
15 Види одредбе самосталног члана 31 Закона о изменама и допунама закона о 

приватизацији (Службени гласник РС, бр. 45/05) и члана 10 (познат као 20ж) Закона 
о изменама и допунама закона о приватизацији (Службени гласник РС, бр. 123/07).
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кона о стечајном поступку16 (нема гаранција за исплату „заштићених 
потраживања“, само су уврштена у први исплатни ред у ограниченом 
обиму и за одређени период), јесте што ће се појавити или се већ појавио 
значајан број представки пред Европским судом за људска права, које 
указују на повреду права на суђење у разумном року и права на мир-
но уживање имовине, а све везано за потраживања запослених према 
друштвеним предузећима.

Очигледно је да Република Србија мора хитно реаговати. Један 
од начина је интервенцијом у погледу закона (законодавна власт), 
успостављајући механизам чврсте гаранције за исплате поменутих 
„заштићених потраживања“. Могуће је законом основати фонд у који ће 
ући део средстава од приватизације који ће служити за измирење наве-
дених потраживања, која су утврђена извршном исправом, а нису нами-
рена у извршном или стечајном поступку. У одсуству ове интервенције 
државе, друга грана власти (судска власт) би морала кроз праксу изнаћи 
решење како би „заштићена потраживања“ била намирена. Ово друго 
је увек посебан проблем имајући у виду да у Републици Србији суд-
ска пракса није извор права. Проблем и на овај начин, није нерешив, 
обзиром да се непосредно могу применити опште прихваћена прави-
ла Међународног права и потврђени Међународни уговори, а осим 
наведеног и одлуке Европског суда за људска права имају значајан и 
нимало занемарљив утицај на креирање судске праксе код нас. Реаго-
вао је Врховни касациони суд и усвојио правно схватање: „извршни 
поступци који се односе на наплату новчаних потраживања из рад-
ног односа утврђених извршним исправама против дужника, субјекта 
приватизације у реструктуирању, неће се прекидати. Прекинути по-
ступци ће се наставити и окончати“,17 чиме се један део проблема, ве-
зан за предузећа у реструктуирању може превазићи. Интересантно је 
приметити, да нпр. Закон о парничном поступку18 у одредби члана 422 
тачка 10 предвиђа да донета одлука Европског суда за људска права 
против Републике Србије о неком правном односу може бити разлог за 
понављање поступка.

Значајно је овде указати и на одредбу члана 263 Закона о изврш-
ном поступку19 из 2000. године која дерогира све одредбе из посебних 
закона које наређују прекид или одлагање извршног поступка који је у 
току. Како се (нажалост) неки од извршних поступака спроводе и по 
одредбама поменутог Закона о извршном поступку из 2000. године, ово 

16 Службени гласник РС, бр. 84/04.
17 Усвојено на седници Грађанског одељења одржаној дана 22.2.2011. године, верифи-

ковано 24.2.2011. године.
18 Службени гласник РС, бр. 125/04.
19 Службени лист СРЈ, бр. 28/00, 73/00 и 71/01.
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је за те случајеве могући излаз из проблема који постоји, а због одредбе 
из Закона о приватизацији, која налаже прекид извршног поступка.

Када су у питању поступци извршења који се воде по Закону 
о извршном поступку20 из 2004. године, али и потраживања која се 
појављују у стечају над друштвеним предузеће, онда је очигледно да 
судови потраживањима из радног односа (,,заштићена потраживања“), 
имајући у виду изнета правна схватања у одлукама Европског суда за 
људска права, као и цитирано правно схватање Грађанског одељења 
Врховног касационог суда морају пружити посебну заштиту. Она би се 
огледала у намирењу ових потраживања у извршном поступку или у не-
ким случајевима, у најмању руку реалном обезбеђењу против субјекта 
приватизације и поред чињенице да је у поступку реструктурирања, 
односно у утврђивању одговорности државе за ове обавезе, у случају да 
у стечају из било ког разлога ова потраживања не могу бити намирена. 
Треба имати у виду одредбу из Закона о стечају21 (лица према којима се 
не спроводи стечај, а постоји одговорност оснивача, односно власни-
ка), која може бити путоказ како у одређеним случајевима и за одређена 
друштвена предузећа проблем може бити решен. У питању је аналогија, 
а свакако не непосредна примена наведене норме.

Свакако, да од „заштићених потраживања“ треба разликовати дру-
га потраживања (по другим основима и других поверилаца) која се могу 
појавити према друштвеним предузећима и она не би могла уживати 
третман који је наведен за поменута потраживања. Друга потраживања 
била би третирана у складу са релевантним одредбама Закона о 
приватизацији (укључујући и последице реструктурирања) и Закона о 
стечајном поступку, односно Закона о стечају. То значи да у одређеним 
случајевима, када је реч о поступку стечаја друга потраживања би мог-
ла остати ненамирена, ако нема стечајне масе за њихово намирење, 
што спада у пословни ризик, сваког учесника у пословним односима, а 
„заштићена потраживања“ запослених, никако не бисмо могли подве-
сти под пословни ризик из свих разлога који су изнети у реферату.

На крају реферата изнећемо једно питање које није у директној 
вези са темом о којој је били речи. Имајући у виду поуздане информације 
о томе, да Европски суд за људска права постaје све више загушен 
многобројним предметима проистеклим из мноштва поднетих пред-
ставки против разних држава Европе, те да доношење одлуке узима 
све више времена, ко ће заштити права подносилаца представки, која 
се тичу суђења у разумном року, а у овом случају пред Европским су-
дом за људска права? Но, то ће бити (или је) посебан проблем, којим ће 
се морати првенствено позабавити Савет Европе и надлежне европске 
институције.

20 Службени гласник РС, бр. 125/04.
21 Сл. гласник РС, бр. 104/09, види одредбу члана 14.
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LIABILITY OF THE STATE FOR CERTAIN EMPLOYEE 
CLAIMS TOWARDS STATE-OWNED COMPANIES

Summary

Th e report addresses the problem that developed as one of the consequences 
of privatization in the Republic of Serbia. Th ere are claims fi led by employees 
against state-owned companies – confi rmed by fi nal court decisions – that were 
not settled in either enforcement or bankruptcy proceedings. Th e report states 
concrete types of claims, calling them “protected claims”. Th e European Court for 
Human Rights ruled in several cases upon petitions of employees of state-owned 
companies and ordered payment of intangible damages due to the violation of 
the right to a trial within a reasonable period of time, as well as payment of all 
the amounts awarded in trials held before domestic courts that were not settled 
in enforcement or bankruptcy proceedings. Th e European Court for Human 
Rights ruled that there exists the responsibility of the state for unsettled claims in 
concrete cases, basing this responsibility on cited relevant provisions of the Law 
on Enterprises, Law on Companies, and Law on Privatization. As it is possible 
that a great number of petitions may be fi led with the court in Strasbourg, 
evidently resulting in similar or same rulings, there is the need to solve this 
problem within the legal system of Serbia, either through an intervention of the 
legislator or through the acting of courts and creation of new court practice.
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