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УПОТРЕБA ОПШТИХ И ПОСЕБНИХ УСЛОВА 
FIDIC УГОВОРА У СРБИЈИ – ОГРАНИЧЕЊA И 

ТЕШКОЋE ЊИХОВЕ ПРИМЕНЕ И ОПАСНОСТИ 
ЊИХОВЕ ПОГРЕШНЕ ПРИМЕНЕ

Резиме

Употреба општих односно посебних услова FIDIC модел уговора 
у Србији је могућа и прихватљива. Неопходно је да се општи услови, кроз 
одредбе посебних услова уговора, прилагоде домаћим императивиним 
нормама (принудним прописима) који се односе на област грађења како 
би FIDIC модел уговори могли производити жељено правно дејство у 
домаћим условима. Тешкоће у примени општих услова се јављају у два 
сегмента: техничком и правном. Језик и структура FIDIC модел уговора 
нису уобичајени за пословну праксу домаћег система што може довести 
до отежаног разумевања појединих одредби и до отежаног упоређивања 
са домаћим обавезујућим нормама, а нарочито узимајући у обзир 
чињеницу да општи услови садрже одређене дефиниције које не постоје 
или су другачије уређени домаћим обавезујућим нормама. Опасности које 
постоје код примене oпштих услова уговора, односно код прецизирања 
одредби посебних услова FIDIC модел уговора заправо је ништавост 
појединих одредби као последица погрешне примене, односно изостанка 
примене домаћих прописа, што може довести до настанака спорова.

Кључне речи: FIDIC, дуга, општи услови, посебни услови, принудни про-
писи.



7–9/2011. Селма Мујезиновић (стр. 366–375)

367

I Увод

С обзиром на постојање великог броја различитих форми уговора 
које се користе у грађевинској индустрији широм света, јавила се тежња 
да се створи једнообразни сет документације која би поједноставила 
процес уговарања и извођења послова и која би могла да се користи у 
свим врстама грађевинских пројеката. Многа професионална удружења 
су покушала ово да постигну у протеклих неколико декада. Institute of 
Civil Engineers (ICE), American Association of Architects (AIA), Confederation 
of International Constructors Associations (CICA), European Construction 
Industry Federation (FIEC), Enginnering Advancement Association of Japan 
(ENAA), European Internation Constructors (EIC) и други су издали и 
објавили читав низ општих услова уговора о грађењу и модела уговора. 
Ипак, у међународном грађевинарству, највише примењивани сет усло-
ва уговарања јесте онај које је објавио FIDIC.

II FIDIC-ова дуга

Међународни савез инжењера консултаната или FIDIC (Fédération 
International Des Ingénieurs – Conseils) је удружење основано 1913. го-
дине са седиштем у Женеви, и данас окупља око 80 националних 
инжењерско-консултантских удружења широм света (укључујући и 
Удружење инжењера консулатаната Србије, од 2009. године1), као и ми-
лион стручњака у домену грађевинарства и сродних дисциплина. Од са-
мог оснивања FIDIC је остварио солидан утицај на инжењерску праксу, 
првенствено издавањем препоручених стандардних услова уговора и 
процедура везано за изградњу објеката. Главни разлог за тако широку 
примену FIDIC-ових општих услова је чињеница да су у њима усклађене 
дефиниције, права и дужности уговорних страна и то што је, кроз прак-
су, потврђена њихова примењивост у мноштву разноврсних пројеката.2 
Коришћење FIDIC-ових општих услова уговарања је препоручено од 
стране Светске Банке, Међународне Банке за обнову и развој, Интер-
америчке банке за развој, водећих међународних комерцијалних банака 
и инвестиционих фондова, као и осталих великих инвеститора.

Постоји неколико врста FIDIC-ових модела уговора или књига, 
а подељени су по бојама да би олакшали препознавање и коришћење. 
Књиге се деле на стара и нова издања, при чему је подела старих издања 

1 Удружење инжењера консултаната Србије, доступно на адреси: http://www.aces.rs/, 
30.3.2011. 

2 Бранислав Ивковић, Жељко Поповић, Управљање пројектима у грађевинарству, 
Грађевинска књига, Београд, 2005, стр. 416.
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извршена по врстама радова које се изводе а код нових издања поде-
ла је извршена на основу тога ко израђује пројектну документацију. 
Доношење нових издања није дерогирало примену старих, већ је могуће 
кооптирање између једних и других.

Стара издањa чине:

• Црвена књига – Услови уговарања за грађевинске радове; 
објављена 1957. године.

• Жута књига – Услови за испоруку опреме са монтажом; 
објављена 1963. године.

• Наранџаста књига – Услови за пројектовање-грађење и кључ у 
руке, објављена 1995. године.

Нова издања чине:
• Нова црвена књига – Услови уговора за изградњу, објављени 

1999. године.
• Нова жута књига – Услови уговора за опремање и пројектуј-

изгради, објављени 1999. године.
• Сребрна књига – Услови уговора по систему кључ у руке, 

објављени 1999. године.
• Зелена књига – Кратка форма уговора, објављена 1999. године.
• Пинк књига – посебно издање Нове црвене књиге са поднасло-

вом MDB Harmonized Edition, објављена 2005. године.
• Бела књига – Модел уговора између клијента и консултанта, 

објављена 2006. године.
• Плава књига – Уговори за радове прокопавања и насипања, 

објављени 2006. године.
• Златна књига – Услови уговора за пројектовање, изградњу и 

експлоатацију, објављена 2008. године.

III Употреба FIDIC модел уговора у Србији

Општи односно посебни услови FIDIC модел уговора само су део 
докумената који у FIDIC систему уговарања представљају цео Уговор 
као израз воља уговорних страна Наручиоца и Извођача, односно На-
ручиоца и Консултанта. Они заједно са захтевима Наручиоца, понудом 
Извођача и одговарајућим Прилозима представљају саставне делове тзв. 
Уговорног Споразума или Споразума о Уговору.

У време експанзије грађевинске индустрије и све већег броја ин-
вестиционих пројеката чија је реализација условљена применом FIDIC 
модела уговора (како је већ горе наведено, примену FIDIC модела уго-
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вора препоручују Светска банка за обнову и развој, Европска банка 
за обнову и развој, Европска инвестициона банка, Европска агенција 
за реконструкцију итд.) поставило се питање да ли је употреба оп-
штих односно посебних услова FIDIC модел уговора у Србији могућа и 
прихватљива.

Овај чланак покушаће да укаже на чињенице које је потребно узети 
у обзир како би се, у оквирима домаћег права, могао примењивати ова-
кав модел (форма) уговарања реализације инвестиционих пројеката.

1. Ограничења уопште

Како FIDIC модел уговори по својој правној природи представљају 
уговоре о грађењу, односно уговоре о делу, најшире ограничење њихове 
садржине предвиђено је Законом о облигационим односима (Сл. лист 
СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, Сл. лист СРЈ, бр. 31/93 
и Сл. лист СЦГ, бр. 1/2003 – Уставна повеља) као системским законом 
који уређује уговарање уопште.

Једно од најзначајнијих општих начела дефинисаних Законом сва-
како је начело аутономије воље по коме су стране слободне да уреде 
своје односе по својој вољи у границама принудних прописа, јавног по-
ретка и добрих обичаја.3

Полазећи од овог најширег начела и структуре FIDIC модел уго-
вора намеће се закључак да је неопходно да се сами општи услови, кроз 
одредбе посебних услова уговора, прилагоде домаћим императивним 
нормама (принудним прописима) који се односе на ову област како 
би FIDIC модел уговори могли производити жељено правно дејство у 
домаћим условима.

Поставља се питање који су то принудни прописи којих се уго-
ворне стране FIDIC модел уговора, морају придржавати. У том смис-
лу, до значајног ограничења аутономије воље уговорних страна долази 
услед низа управно-правних обавеза Наручиоца радова, код уговора о 
грађењу.

Најзначајнији прописи у складу са којима се морају дефиниса-
ти одредбе посебних делова FIDIC модел уговора да би се омогућила 
њихова примена у оквирима домаће регулативе која уређује грађење су: 
Закон о облигационим односима и с њим тесно повезане Посебне узан-
се о грађењу (Сл. лист СФРЈ, бр. 18/77), затим Закон о планирању и 
изградњи (Сл. гласник РС, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. и 64/2010 – одлука 

3 Закон о облигационим односима (Сл. лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука 
УСЈ и 57/89, Сл. лист СРЈ, бр. 31/93 и Сл. лист СЦГ, бр. 1/2003 – Уставна повеља; 
даље у фуснотама: ЗОО), чл. 10.
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УС), Закон о основама својинскоправних односа (Сл. лист СФРЈ, бр. 6/80 
и 36/90, Сл. лист СРЈ, бр. 29/96 и Сл. гласник РС, бр. 115/2005 – др. за-
кон), Закон државном премеру и катастру (Сл. гласник РС, бр. 72/2009 и 
18/2010), Кривични законик (Сл. гласник РС, бр. 85/2005, 88/2005 – испр., 
107/2005 – испр., 72/2009 и 111/2009), Закон о раду (Сл. гласник РС, бр. 
24/2005, 61/2005 и 54/2009), Закон о безбедности и здрављу на раду (Сл. 
гласник РС, бр. 101/2005) а у одређеним ситуацијама и Закон о девизном 
пословању (Сл. гласник РС, бр. 62/2006) и Закон о спољнотрговинском 
пословању (Сл. гласник РС, бр. 36/2009).

Такође, у области грађевинарства примењују се и бројни подза-
конски акти који регулишу техничке стандарде извођења грађевинских 
радова, а који утичу на садржину уговора о грађењу – Правилник о сад-
ржини и начину вођења стручног надзора (Сл. гласник РС, бр. 7/2010), 
Правилник о садржини и начину вршења техничке контроле главних 
пројеката (Сл. гласник РС, бр. 13/98), Правилник о садржини и начину 
вршења техничког прегледа објекта и издавању употребне дозволе (Сл. 
гласник РС, бр. 111/2003), итд.

2. Ограничења која произилазе из одредби Закона о
облигационим односима

Уговор о грађењу је именовани уговор – Закон даје прецизну 
дефиницију Уговора о грађењу и одређује његове битне елементе.4

Стога, ако се посматра структура докуменaта који чине целину 
FIDIC модел уговора намеће се закључак да, у зависности од модела који 
се жели применити, општи, односно посебни услови као делови уговор-
ног споразума морају садржати све одредбе које се односе на битне еле-
менте Уговора о грађењу како би овај модел могао бити примењиван у 
оквирима домаћег правног режима.

Закон такође дефинише права, обавезе и одговорност Наручиоца 
и Извођача као уговорних страна једног уговора о грађењу те њихову 
одговорност за случај неизвршења преузетих обавеза.

Како уговори о грађењу представљају и дефинисани су као посеб-
на врста уговора о делу, све одредбе Закона које се односе на уговоре о 
делу имају се примењивати и на уговоре о грађењу.5 Ово се такође мора 
имати на уму када се уређују и дефинишу општи односно посебни усло-
ви уговора у оквиру FIDIC модел уговора.

Надаље, поглавља Закона о штети, уговорној казни и раскидању 
уговора морају се увек узимати у обзир када се сачињавају уговори о 

4 ЗОО, чл. 630–647.
5 ЗОО, чл. 630.
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грађењу уопште а нарочито када се сачињавају одредбе услова угово-
ра у склопу FIDIC модел уговора с обзиром да у овој области постоје 
одређене разлике на које ћемо у овом раду посебно указати.

Такође, блиско повезано с применом Закона о облигационим од-
носима на уговоре о грађењу је и примена Посебних узанси о грађењу.

Посебне узансе о грађењу представљају кодификоване пословне 
обичаје који су се примењивали на уговорне односе између Наручиоца 
и Извођача до 1978. године када је ступио на снагу Закон о облигацио-
ним односима као значајни извор права којим се овај однос уређује.

Иако су кодификоване само годину дана пре него што је Закон о 
облигационим односима ступио на снагу оне се примењују и данас.

Посебне узансе о грађењу уређују одређене односе између Нару-
чиоца и Извођача које Закон не уређује, односно поједине односе де-
финишу детаљније од самог Закона о облигационим односима и на тај 
начин допуњавају правне норме у овој области.

У пракси, примена Закона о облигационим односима и Посебних 
узанси о грађењу на поједине уговоре о грађењу, па самим тим и на оп-
ште односно посебне услове уговора у оквиру FIDIC модел уговора ре-
гулисана је члановима 21 ст. 2 и 1107 Закона о облигационим односима. 
У складу са тим, у пракси су могуће три ситуације.

Прво, Наручилац и Извођач могу изричито предвидети да се на 
њихов однос имају примењивати одредбе Посебних узнаси о грађењу. 
У тој ситуацији примењиваће се оне узансе које нису у супротности са 
обавезујућим, императивним нормама Закона.

Даље, уговорне стране уговора о грађењу могу изричито предви-
дети искључење примене Посебних узанси о грађењу на њихов однос.

И на крају, уколико Наручилац и Извођач у самом уговору не 
помињу Посебне узансе о грађењу, Закон о облигационим односима 
предвиђа да ће се исте примењивати на уговор ако из околности про-
изилази да су њихову примену хтеле. У оваквој ситуцији ће бити по-
требно додатано тумачење чињенице да ли су стране хтеле или не при-
мену Узанси.

У вези са тим треба напоменути да су нека решења предвиђена По-
себним узансама о грађењу веома слична решењима која су предвиђена 
општим условима уговора у оквиру FIDIC модел уговора – на при-
мер одредбе о праву на продужење рокова или обавеза Наручиоца да 
Извођача уведе у посао, односно да преда Извођачу градилиште.

Која је могућа последица те чињенице?
Последица је посредно проширење права Извођача у односу на 

оно што предвиђају општи услови уговора по FIDIC модел уговору. То 
ћемо и показати на следећем примеру.
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Пример

Обавеза Наручиоца да Извођача уведе у посао, односно да преда 
Извођачу градилиште, дефинисана је тачком 2.1 општих услова Сребрне 
књиге – Кључ у руке модел FIDIC уговора.

Узансе број 45, 46 и 47 такође прецизно регулишу ову ситацију.
Међутим, узансом 46 предвиђено je право Извођача да уколико 

Наручилац под одређеним условима не преда градилиште Извођач има 
право да раскине уговор.

Овакво право није предвиђено тачком 16.2 општих услова угово-
ра Сребрне књиге.

У овом случају, с обзиром на сличност одредби Узанси и општих 
услова уговора могло би се сматрати да су стране хтеле примену узан-
си, да то заправо произилази из околности случаја, пошто посебним 
условима уговора није дефинисано другачије решење а општи услови 
су исти као и одредбе Узанси. Самим тим, имајући у виду наш пример, 
уколико право на раскид уговора није искључено посебним условима 
уговора, а није изричито искључена ни примена Узанси онда би се мож-
да та сличност или идентичност Узанси и општих услова могла сматра-
ти довољним разлогом да се примене одредбе Узанси о праву на раскид 
уговора. На тај начин права Извођача била би проширена у односу на 
оно што предвиђају општи услови уговора по FIDIC модел уговору.

Према томе, да би се избегле недоумице мишљења смо да би стра-
не у уговору требале да се одмах одреде по овом питању.

3. Тешкоће у примени

Тешкоће у примени општих услова кроз правилно и прецизно 
дефинисање посебних услова уговора се јављају у два сегмента: технич-
ком и правном.

Општи услови уговора дефинисани су на један прилично компли-
кован начин са пуно упућивања и позивања на дефиниције тако да је 
праћење одредби отежано.

Такође, језик и структура документа нису уобичајени за пословну 
праксу домаћег система.

Ово може довести до отежаног разумевања појединих одред-
би и до отежаног упоређивања са домаћим обавезујућим нормама, 
а нарочито узимајући у обзир чињеницу да општи услови садрже 
одрeђене дефиниције које не постоје или су другачије уређене домаћим 
обавезујућим нормама.
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На овом месту ћемо указати на три ситуације у којима Закон о 
облигационим односима предвиђа другачија решења од оних која су 
предвиђена општим условима FIDIC модел уговора.

а) Прва ситуација: уговорна казна

Уговорна казна је санкција за повреду обавезе и у својој правној 
природи садржи елементе штете, али се ради о претпостављеној ште-
ти, односно стране унапред предвиђају настанак штете у ситуацији 
неиспуњења уговора и споразумевају се о висини штете.

Поверилац и дужник могу уговорити да ће дужник платити пове-
риоцу одређени новчани износ или прибавити неку другу материјалну 
корист ако не испуни своју обавезу или ако задоцни са њеним испуњењем 
(уговорна казна).

Уговорна казна не може бити уговорена за новчане обавезе.6

У општим условима Сребрне књиге којом се уређује реализација 
пројеката по принципу кључ у руке, тачка 8.2 односи се на уговорну 
казну.

У наведеном члану је, између осталог, предвиђено да се виси-
на уговорне казне за случај неизвршења обавеза у предвиђеном року 
одређује у посебним условима уговора. Истим чланом предвиђено је да 
ће таква уговорна казна бити једина штета коју ће Извођач бити обаве-
зан да надокнади за случај неизвршења обавезе.

Оваква одредба није у складу с одредбама Закона о облигационим 
односима где је између осталог предвиђено да: „Ако је штета коју је по-
верилац претрпео већа од износа уговорне казне, он има право захтева-
ти разлику до потпуне накнаде штете.“7

Такође, на овом месту треба скренути пажњу и на чињеницу да 
ако су стране уговориле примену Посебних узанси о грађењу, онда уго-
ворна казна износи 1‰ од укупне уговорене цене радова за сваки дан 
закашњења ако се радови не заврше у предвиђеном року, с тим што износ 
тако одређене уговорне казне не може прећи 5% од укупне цене радова.8

б) Друга ситуација: ограничење одговорности за проузроковану 
штету

У општим условима Сребрне књиге којом се уређује реализација 
пројеката по принципу „кључ у руке“, тачка 17.6 се односи на ограничење 
одговорности за проузроковану штету.

6 ЗОО, чл. 270 ст. 3.
7 ЗОО, чл. 275 ст. 2.
8 Посебне узансе о грађењу (Сл. лист СФРЈ, бр. 18/77), узанса број 24.
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Наведеном тачком предвиђено је да укупна одговорност Извођача 
према Наручиоцу за проузроковану штету неће прећи износ који би 
био предвиђен посебним условима уговора а уколико таква сума није 
одређена посебним условима уговора онда износ цене предвиђене у 
Уговорном споразуму односно Споразуму о уговору.

Међутим, према Закону о облигационим односима одреба којом се 
одређује највиши износ накнаде пуноважна је једино ако тако одређени 
износ није у очигледној несразмери са штетом и ако за одређени случај 
није што друго законом одређено.9

Према томе, уколико би Наручилац претрпео штету која је у 
очигледној несразмери са уговором одређеним највишим износом на-
кнаде, Наручилац би имао право да оспори овакву ограничену накнаду 
и суд би могао досудити другачији износ на име накнаде.

в) Трећа ситација: случај, односно случајеви више силе

Законом о облигационим односима није дата дефиниција појма 
више силе нити су побројани конкретни случајеви односно околности 
чије се наступање има сматрати разлогом за искључење одговорности 
за неизвршење преузетих уговорних обавеза.

Такође, Привредна комора Републике Србије не даје потврде о 
томе да ли је или није наступила одређена околност која се Уговором 
сматра случајем више силе.

Наш Закон описује одређене ситуације које дозвољавају искључење 
одговорности и промене уговорних услова.

Ово треба имати на уму када се говори о вишој сили и када се 
формулише члан уговора који се односи на вишу силу. Системати-
ка дефинисања овог института потпуно је другачија али је и веома 
примењива па треба комбиновати прецизне одредбе општих услова уго-
вора с одредбама Закона о облигационим односима да би се разумео и 
применио иниститут у својој свеобухватности.

4. Опасности

Опасности које постоје код примене општих услова уговора, од-
носно код прецизирања одредби посебних услова FIDIC модел угово-
ра могу проистећи из неразумевања одредби тих услова и непознавања 
домаћих прописа с којима се општи, односно посебни услови уговора 
морају усаглашавати.

9 ЗОО, чл. 265.
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Из свега што је речено може се закључити да је највећа опасност 
заправо ништавост појединих одредби као последица погрешне приме-
не, односно изостанка примене домаћих прописа, што може довести до 
настанака спорова.
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THE USE OF GENERAL AND PARTICULAR 
CONDITIONS OF FIDIC MODEL CONTRACTS IN 
SERBIA – LIMITATIONS AND DIFFICULTIES OF 
APPLICATION AND RISKS OF THEIR WRONG 

APPLICATION

Summary

Application of General and Particular Conditions of FIDIC model con-
tracts in Serbia is possible and acceptable. In order for FIDIC model agreements 
to have wished for legal eff ect in local conditions, it is necessary for General 
Conditions through the provisions of Particular Conditions to be adjusted to lo-
cal imperative norms (mandatory rules) governing civil engineering. Diffi  culties 
in the application of General Terms are present in two segments: technical and 
legal. Th e language and structure of FIDIC model contracts are not customary 
to regular business practice within the local system. Th is can lead to diffi  culties 
in understanding particular provisions and to diffi  culties in their adjustment 
to local mandatory rules, particularly bearing in mind the fact that General 
Conditions have provisions which do not exist within the local framework or 
are defi ned in a diff erent manner by the local mandatory rules. Perils which 
may arise from the application of General Conditions, defi ning of Particular 
Conditions actually lie in the fact that certain provisions can be rendered null 
and void as a result of inaccurate application or lack of application of local rules 
which can lead to disputes.

Key words: FIDIC, rainbow, General Conditions, Particular Conditions, 
mandatory rules.


