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Резиме 
 У овом раду аутор расправља питање односа привредне регулативе 
и привредног пословања. Констатујући незаменљиву улогу државе у уређе-
њу привредног амбијента и стабилног правног оквира за пословање при-
вредних субјеката, уз евидентну промену класичне улоге у смислу потребе 
својеврсног развоја права од тзв. тврдог права ка тзв. меком прааву, 
аутор истиче да она треба да пружа апсолутне и неповредиве гаранције 
слободи уговарања и заштити уговора, као и да сама не нарушава ова два 
основна принципа тржишне привреде. У овом контексту аутор критички 
разматра стање регулативе у бројним областима привреде, дајући низ 
предлога за њено унапређење: привредна друштва, јавна предузећа и јавно-
приватно партнерство, тржиште капитала, заштита поверилаца по-
себно кроз сарадњу компанијског и стечајног права. Аутор посебно разма-
тра и потенцијалну одговорност државе као неуговорне стране, по основу 
закључених билатерaлних инвестиционих споразума са другим државама 
о заштити страних инвестиција, и у том контексту чини низ предлога у 
погледу рестриктивнијег уређења појма „инвестиције”, као и стварног 
значења тзв. стабилизационе клаузуле (клаузуле замрзавања) у погледу 
(не)променљивости правног режима постојећег у моменту закључења ин-
вестиционог уговора, што последично утиче на правни режим и могуће од-
говорности државе, поред домаћег уговорног партнера.  
Кључне речи:  привредно право, привредно пословање, слобода уговара-

ња, заштита уговора, страна улагања, одговорност др-
жаве, привредна друштва, компанијско право, стечајно 
право, тржиште капитала. 
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I Уводне одреднице 
Расправа о повезаности права и привредног пословања има своју 

посебну тежину у условима окружења које свој законодавни „контејнер” 
попуњава и са „Законом о озакоњењу објеката”1 (својеврсно претварање 
неправа снагом самог права у право, са поруком да се и само право сна-
гом права може претворити у неправо), демантујући тиме незаобилазно 
перо једноставности и чистоте правничког стила и језика Валтазара Бо-
гишића да „што се грбо роди, време не исправи”, односно у окружењу 
које изнедрује „Закон о спрјечавању нелегалног пословања”2 (где се и не-
правник, а камоли правник, пита: па чему служе други закони кад такву 
мисију уместо њих може да преузме један „омнибус” закон?). 

 Ова расправа је, такође, посебно актуелна у окружењу у коме др-
жава даје себи за право, руковођена политичким или економским моти-
вима, а не правним разлозима, да арбитрира у кредитним уговорним од-
носима (банка – физичко лице, банка – привредни субјект) насталим на 
основама слободе уговорања, омогућавајући тако преливање кредитног 
капитала од поверилаца (банака) ка дужницима (корисници кредита), 
уместо да санкционише такве хазардне дужнике („морални хазард”) који 
узимају кредит без реалне намере враћања, али и акционаре банака који 
својим одлукама омогућавају такве кредите без адекватних средстава 
обезбеђења и, чак, и велике штедише који играју на карту шпекулативних 
високих камата.  

Ова расправа је, најзад, посебно актуелна и у окружењу у коме др-
жава олако закључује бројне билатералне споразуме са страним држава-
ма о заштити инвеститора из тих земаља у земљу домаћина инвестиције, 
што реално не доприноси увећању обима инвестиција, а води конституи-
сању правног основа могуће одговорности државе, иако није уговорна 
страна, за неуредно извршење преузетих уговорних обавеза од домаћег 
уговорника, без обзира што у таквој инвестиционој одлуци има и хазар-
дерског поступања и шпекулативних намера уговорних партнера.   

Право може бити у служби привреде само под претпоставком от-
клањања још постојећих препрека-заблуда: прво, још увек недовољне 
окренутости заштити поверилаца у условима доминације дужничке при-

                                                 
*  Рад је написан у оквиру вишегодишњег пројекта Правног факултета Универзитета у Београ-

ду Идентитетски преображај Србије, из области „Право и привредно пословање” (2016). 
1  Службени гласник РС, бр. 96/2015. 
2  Службени лист ЦГ, бр. 29/2013. 
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вреде;3 друго, партијске феудализације јавног сектора привреде који оба-
вља делатност од јавног интереса; треће, непостојања чврстог правног 
оквира и арбитрерности у његовој примени;4 четврто, непоштовања 
усвојених правила чак и од стране саме државе која њихову примену тре-
ба да гарантује; пето, пресађивања („правни транспланти”) правних пра-
вила других правних култура која немају „корен” у култури нашег дру-
штва, а тиме ни претпоставки за успешно функционисање; шесто, слабо-
сти постојећих институција и некритичког пресађивања или калемљења 
институција из другог окружења, које имају слабе гаранције успеха у но-
вом окружењу („институционална подкапиталисаност”); седмо, укључи-
вања државе у тржишну игру или чак и мењања правила те игре у току 
саме тржишне утакмице у корист „својих” клијената (чиме, уместо да бу-
де слуга тржишних субјеката, постаје њихов пристрасни господар); осмо, 
„олако обећане брзине” доношења „прописа на кило”, чија је мисија кон-
троверзна и као појам и као порука (чиме се компромитује и сама идеја 
права и код привредних субјеката ствара осећај креирања слободе – при-
менити или не применити право); девето, замене места законодавне и 
економске слободе, тако да држава, уместо афирмације слободе привред-
них субјеката (економске слободе), афирмише слободу законодавца5 
(уместо „где год нађеш згодно место, ту дрво посади”, дешава се „где год 
помислиш да постоји правна празнина, ту закон донеси”) и слично. 
 Компромитација идеје закона мора бити отклоњена добрим проми-
шљањем потребе доношења новог закона (шта се законом жели постићи), 
односно утврђивањем постојања економских услова за примену закона.6 

                                                 
3  Укупни губици привреде за 2014. годину износе 1.1 милијарду евра, док банкарски сектор 

има бреме од ненаплативих кредита вредних више од 3.6 милијарди евра, што Србију, уз Ки-
пар и Грчку, сврстава у европске рекордере. Вид. Звонко Гобељић, „Привреда плаћа туђе ра-
чуне”, Политика, 27. новембар 2015, 14. 

 Статистика ненаплативих зајмова у региону изгледа овако: Албанија 25%, Србија 24%, Црна 
Гора 18%, Босна и Херцеговина 16%, Македонија 13%, Југоисточна Европа 17%. Вид. Јована 
Рабреновић, „На јавној расправи 3.6 милијарди евра”, Политика, 25. новембар 2015, 14. 

4  „Нећу да рушим Николићима викендице. Треба донети закон који ће омогућити легализацију 
бесправно подигнутих кућа на обали Саве, међу којима су и викендице породице председника 
Србије.” – изјава министра грађевине Велимира Илића, Блиц, 22. јануар 2014. године, 1 и 4. 

5  Петар Ивановић, „Питање ефикасности у праву и економији”, Економија и право (ур. Весе-
лин Вукотић et al.), Институт друштвених наука, Београд, 1998, 258. 

6  Пример закона за који не постоје економске претпоставке примене свакако представља За-
кон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, Службени гла-
сник РС, бр. 119/2012. Вид. Мирјана Радовић, „Нови правни режим рокова измирења новча-
них обавеза из трговинских уговора”, Право и привреда, бр. 7–9/2013, 241–266. 
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Олако стварање, у принципу, лошег права осим што компромитује и саму 
идеју права, ствара системске претпоставке за раскорак нормативног (про-
писаног) и стварног (фактичког), који је у нашој животној збиљи и иначе 
изузетно висок и, чини се, неотклоњиво утемељен. Ово је случај чак и са до-
брим правом, с обзиром на то да санкције често изостају или да не постоје 
економски услови за њихову примену, што додатно еродира функцију пра-
ва уопште и у привреди посебно. Кад се овом дода и изузетно висок степен 
брзине амортизације наших прописа (закони који уређују привредна дру-
штва трају у просеку око пет година, закони који уређују приватизацију тра-
ју свега неколико година, закони који регулишу стечај, такође, трају највише 
неколико година, што важи и за процесне прописе), онда није ни чудо што 
је ауторитет права на недозвољиво ниском нивоу.  

Склапању беочуга компромитације идеје закона нека буду додате 
и још две присутне одреднице: прва (делимично побољшана увођењем 
система извршитеља), спорост извршења судских одлука или у нетоле-
рантној мери и неизвршивост судских одлука (врхунац компромитације 
и права и органа који право примењује!); друга, ослобађање одговорно-
сти или повољнији правни третман субјеката који повређују право у од-
носу на субјекте који право примењују (ослобађање од плаћања камата 
или репрограм дуга без обавезе плаћања камата или делом и ослобађање 
од обавезе плаћања неплаћеног дуга – чест случај поступка државе према 
пореским неплатишама или таквог поступања јавних предузећа према 
неплаћеним обавезама за извршене услуге или испоручену робу). 
 Претпоставка свих претпоставки ефикасне и конкурентне при-
вреде је ефикасно и конкурентно право. Неефикасна и неконкурентна 
економија неминовно води и неслободној и зависној држави, а неефика-
сно и неконкурентно право стоји у самим темељима такве економије. 
Економски закони имају смисла само ако штите економске слободе, сло-
боде привредних субјеката (индивидуалних и колективних), као и ако 
обезбеђују светост два основна правна института, без којих нема било ка-
кве економије, а поготову конкурентне: својина (статика привредног жи-
вота) и уговор (динамика привредног живота). 
 

II Привредноправно окружење у огледалу статистике 
Привредноправни прописи конкретно, те прописи уопште, ства-

рају регулаторни оквир за пословање привредних субјеката. Претерано 
велики број прописа, тзв. „инфлација прописа” (regulatory inflation), у ку-
мулативном смислу, ствара додатне „регулаторне трошкове” (regulatory 
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costs), који су већи од простог збира трошкова појединачних прописа, и 
намеће потребу институционализације одговарајућег система „управља-
ња регулативом” (regulatory management), са циљем да се побољша начин 
на који владе користе регулаторне моћи. Због тога је OECD (март 1995. 
године) усвојио Препоруке за побољшање квалитета државне регулативе 
(Reccomendation on Improving the Quality of Government Regulation), које 
укључују листу провере од десет тачака, с тим да је кључна тачка те листе 
провере коришћење Анализе утицаја регулативе (Regulatory Impact 
Analysis – RIA), која се дефинише као системски приступ у критичкој 
процени позитивних и негативних ефеката предложених и постојећих 
прописа (регулативе), као и нерегулаторних алтернатива.7 Живот пропи-
са (life of the legal rule) обично се дели на (1) припрему (израду) прописа, 
(2) усвајање прописа и (3) спровођење прописа. Овоме треба додати и че-
тврту фазу – праћење примене прописа. Чини се да за наше услове треба 
посебно нагласити значај овог последњег (праћење примене) због разло-
га што се често потцењују или игноришу трошкови који се јављају у фази 
примене, односно спровођења прописа и непосредног усаглашавања 
оних (обвезника) на које се пропис односи са новом регулативом. 

Према студији Светске банке о условима пословања за 2016. годи-
ну,8 Србија се налази на 59. месту по „лакоћи пословања” на ранг листи 
од 189 земаља, што је много боље у поређењу са ранг листом за 2015. го-
дину, где је Србија заузимала 91. место. Ипак, и поред значајног скока, и 
даље је ниско рангирана код издавања грађевинских дозвола (139. место, 
уместо 186-ог претходне године) и „лакоћи плаћања пореза” (143. место, 
уместо 165-ог претходне године). Тако, у области пореза, на пример, го-
дишње је у Србији потребно да правно лице изврши 43 пореска плаћања, 
док је просек у свету 25 плаћања, па то захтева и више времена за испу-
њавање пореских обавеза (244,3 сати годишње).9 С друге стране, у Изве-
штају о глобалној конкурентности за 2015–2016. годину Светског еко-
номског форума (World Economic Forum – WEF) Србија је рангирана на 
94. место од 140 земаља, с тим што је у сегменту „терета државне регула-
тиве” (burden of government regulation), који подразумева усаглашавање са 
државним административним захтевима (дозволе, прописи, извештаји) 
тек на забрињавајућем 136. месту од 140 рангираних земаља.10 

                                                 
7  OECD, Regulatory Impact Analysis: Best Practice in OECD Countries, Paris, 1997, 3. 
8  World Bank, Doing Business 2016, Washington DC, 5, 231. 
9  Price Waterhouse Coopers, Paying Taxes 2009: The Global Picture, 75–84, 154–165. 
10  WEF, Global Competitivenes Report 2015-2016, Geneva, 2015, 314-315. 
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„Свеобухватна реформа прописа” (СРП) из 2008. године требало 
је да укине трећину од укупно 7.000 прописа и да привреди Србије донесе 
уштеде само у првој фази од око 200 милиона евра и да смањи админи-
стративне трошкове пословања за 25%. Неочекивано, врло брзо по по-
кретању овог пројекта замрзле су се и све активности на овом плану.11 
Дошло је и до увођења нових намета, па је тако укупан број парафискал-
них (непореских) намета, према анализи USAID за 2014. годину био 384.12 
Овом „мору” прописа треба додати и активности на усклађивању нашег 
права са правом ЕУ у контексту аспирација ка чланству. Тако Извештај о 
спровођењу Националног програма за интеграцију у ЕУ у периоду од ју-
ла 2008. до краја децембра 2012. показује да је четворогодишњи план 
усклађивања домаћег законодавства са законодавством ЕУ испуњен чак 
88% и да је од укупно планирана 1.172 закона и подзаконска акта усвоје-
но чак 1.030.13  

На овом месту, у контексту хиперпродукције прописа, занимљиво 
је погледати како се кретао привредни живот у Србији у статусном сми-
слу. За ове потребе најбоље нам може послужити стање регистара Аген-
ције за привредне регистре (АПР).14 У 2015. години уочен је пад регистра-
ције оснивања привредних друштава у односу на исти период 2014. годи-
не. Укупно основаних друштава у току 2015. године било је 8.183, што је 
за 0,3% мање него у 2014. години, када је било основано 8.210 друштава. 
 У Регистру је у 2015. години регистровано 57640 промена. У 2015. 
години из Регистра је обрисано 2.388 привредних друштава. На дан 31. 
децембра 2015. године у Регистру привредних субјеката регистрована су 
118.864 активна привредна друштва. У 2015. години регистровано је 
33.436 нових предузетника, што је у односу на 2014. годину (29.388) више 
за 13,8%. У 2015. години из Регистра је обрисано 32.613 предузетника, 
што је за 20,3% више него у 2014. години (27.109). На дан 31. децембра 
2015. године у Регистру привредних субјеката регистровано је 216.585 ак-
тивних предузетника. У Регистру је у 2015. години регистровано 53.899 
промена, што је за 10,9% мање у односу на 2014. годину (60.510 промена).  
 На дан 31. децембра 2015. године у Регистру привредних субјеката 
регистровано је 2.293 представништва страних правних лица, што је за 
                                                 
11  „Заглавила се гиљотина прописа”, Блиц, 6. март 2010. године. 
12  М. Авакумовић, „Укидају поједине, а уводе нове намете”, Политика, 13. март 2014. године. 
13  Биљана Чпајак, „Журили у Европу, донели неприменљиве законе”, Политика, 28. фебруар 

2013. године. 
14  Вид. Годишњи извештај АПР (2015). 
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77,3% више у односу на стање на дан 31. децембра 2014. године (1.293). 
На дан 31. децембра 2015. године у Регистру привредних субјеката реги-
стровано је 517 огранака страних правних лица, што је за 42,4% више у 
односу на стање на дан 31. децембра 2014. године (363).15 
 У току 2015. године регистрованo је 215 медија. На дан 31. децем-
бра 2015. године у Регистру медија регистровано је 1.570 медија. У току 
2015. године регистровано је 59 туристичких агенција. На дан 31. децем-
бра 2015. године у Регистру туризма регистрованo je 799 туристичких 
агенцијa. На дан 31. децембра 2015. године у Регистру стечајних маса ре-
гистровано је 379 стечајних маса. 
 

III Промена карактера привредне регулативе 
 Регулатива привреде је, свакако, област права која има специфич-
не одлике: реч је, наиме, о сфери права којом не треба да доминира зона 
императивности16 („принудљивости” или „изнудљивости”, како би, без 
сумње, рекао оригинални правни писац, творац синтетичке правне фи-
лозофије и теорије трипартиције, Тома Живановић)17 – тврдо право 
(hard law), већ зона законског овлашћивања (меко право – soft law) – зона 
уговора и принципа слободе уговарања.  
 Законска регулатива у привредној сфери, дакле, све више уступа 
место аутономној регулативи саморегулаторних организација или регу-
лативи која настаје из саме пословне праксе (lex mercatoria: обичаји, 
узансе, пословни обичаји, пословни морал, општи услови пословања), 
                                                 
15  У току 2015. године изјављено је 590 жалби на одлуке регистратора Регистра привредних субје-

ката, донетих у поступку регистрације промена код привредних друштава, од чега је надлежни 
другостепени орган, одлучујући по жалбама, донео решења којима се жалба одбија у 155 пред-
мета, а у 163 предмета жалбе су усвојене. У сопственој надлежности регистратор је донео одлу-
ку, односно усвојио жалбу у својој надлежности, у 176 предмета. Због одустанка странке од 
жалбе у 37 предмета је поступак обустављен, док је у 58 предмета жалба одбачена. Регистар 
привредних субјеката је у 2015. години за потребе предузетника издао 19.540 потврда и 24.452 
извода. У извештајном периоду донето је 118.585 решења о усвајању, 1.416 решења о делимич-
ном усвајању, 61 решење о одбијању, а због неиспуњености услова за регистрацију из члана 14 
Закона о поступку регистрације, донето је 10.660 решења о одбачају, што је у односу на 2014. го-
дину, када је тај број износио 10.570, за 0,9% више. На дан 31. децембра 2015. године, о девет из-
јављених жалби, у оквиру законом прописаног рока, још није донета одлука. 

16  Упор. Радомир Лукић, Обавезујућа снага правне норме и проблем објективног права, Београд, 
1995; Јасминка Хасанбеговић, Заблуде о правној норми (Правна норма није заповест?), Бео-
град, 2006. 

17  Тома Живановић, Систем синтетичке правне филозофије (Синтетичка филозофија права 
I), Класици југословенског права, Београд, 1997, 115–133.  
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као и регулативи која уместо да униформише, настоји да пружи оквире, 
упуте, инструкције (модел закони, кодекси, водичи) – меко право (soft 
law).18 Такав карактер права неспоран је и у Закону о привредним дру-
штвима Србије19 и, посебно, у Кодексу корпоративног управљања.20 Овај 
кодекс садржи две врсте правила: 1) препоруке или тзв. „примени или об-
јасни” правила, која адресат треба да прихвати и по њима поступи (ми-
нимални стандарди), а ако то не учини или не учини на начин који је 
предвиђен овим кодексом, мора да пружи објашњење, то јест оправдава-
јуће разлоге за учињено одступање, и 2) предлоге који представљају пра-
вила која адресат не мора да прихвати, нити да пружи било какво обја-
шњење за одступање од њих, а која се сматрају пожељном праксом у обла-
сти корпоративног управљања котираним акционарским друштвима.21 
  Суочена са отвореним питањем карактера модерне привредне регу-
лативе (посебно компанијске регулативе и регулативе тржишта хартија од 
вредности), Висока група експерата за реформу компанијског права ЕУ (ко-
ју је формирала Европска комисија), полазећи од развоја флексибилне прак-
се регулативе, заузела је став да ЕУ треба шире да користи управо ове алтер-
нативе регулативе, констатујући22 да је у досадашњој законској пракси пре-
више коришћена примарна регулатива путем директива,23 која је потом 

                                                 
18  Чини се да у области приватноправних пословних односа не би требало у том погледу изража-

вати толику бојазан која се, иначе, оправдано изражава у области међународних односа. Наиме, 
„у постојећој структури међународних односа, којој нису непознати неоимперијални елементи, 
конструкција „меког права” води релативизацији међународног права на уштрб опортунитета 
и односа снага. У најбољем случају, стварају се партикуларни, изоловани правни режими, на 
основу вредности дефинисаних политичким документима, који се комбинацијом политичког, 
економског, а понекад и војног притиска, намећу неким, по правилу слабијим, државама, а из-
ван домашаја партикуларних режима остају државе са већом фактичком, политичком моћи”. 
Вид. Миленко Крећа, Међународно јавно право I, Београд, 2007, 102–103. 

19  Закон о привредним друштвима – ЗОПД, Службени гласник РС, бр. 36/2011. 
20  Кодекс корпоративног управљања Привредне коморе Србије – ККУ ПКС, Службени гласник 

РС, бр. 99/2012. 
21  ККУ ПКС, Увод – Врсте правила садржаних у кодексу.  
22  Вид. Report of the High Level Group of Company Law Experts on a Modern Regulatory Framework 

for Company Law in Europe (Winter Report), Брисел, 2002, 31. 
23  „Недавна објава да ће доћи до поједностављивања комунитарних прописа у области компа-

нијског права, као и до смањивања регулаторног терета, сугерише да Комисија полако при-
знаје да постоје другачији регулаторни приступи, напуштајући уобичајену реторику о хармо-
низацији националних законодавстава у циљу укидања препрека у трговини између држава 
чланица” – European Commission Communication on A Simplified Business Environment for Com-
panies in the Areas of Company Law, Accounting and Auditing, Brussels, July 10, 2007 (COM, 2007, 
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имплементирана у регулативу држава чланица. Висока група експерата 
уједно констатује да у многим областима компанијске регулативе нема по-
себне потребе за детаљном регулацијом у директивама ЕУ и препоручује сле-
дећи модел регулације: прво, ако је примарна регулација путем директива 
нужна, она треба да се задржи на нивоу принципа и општих правила, оста-
вљајући детаљно регулисање секундарној регулацији; друго, секундарна ре-
гулација и механизми установљених стандарда и њихове координације по-
годнији су механизми регулације, нарочито у области управљања компани-
јама и одржавања скупштина акционарских друштава, у циљу охрабрења 
развоја најбоље (корпоративне) праксе.24 
 Са становишта теоријског одређења посебног појма права (права ве-
заног за привреду), чини се да развој пословноправне регулативе иде у смеру 
признања теоријскоправног правца друштвеноправног плурализма (постоја-
ње државног и аутономног права као два паралелна правна система), с обзи-
ром на то да државно право не обезбеђује правну заштиту („принудљивост”) 
целовитом аутономном правном поретку (законско овлашћење за аутономне 
норме попут „примени или објасни” или норме попут модела и препорука), 
већ само обезбеђује такву државноправну заштиту за аутономну сферу регу-
лације из зоне законског овлашћивања за „слободу уговарања”. У делу у којем 
аутономна регулација у привреди, с овлашћењем државног (законског) пра-
ва, нема државноправну заштиту у смислу принудљивости, чиме се настоји 
афирмисати најбоља корпоративна пракса као својеврсни извор (стваралац) 
права, чини се да се ова регулатива без такве заштите приближава моралу 
(пословном),25 са аутономним санкцијама, недовољно гаранцијским за влада-
вину таквог права, чиме се може озбиљно довести у питање потребна правна 
сигурност као једна од врхунских правних вредности. 
 Право питање, дакле, није да ли привреда има превише или премало 
регулације, државне и/или аутономне, већ је право питање какав је карак-
тер и квалитет те регулације?! Право питање, такође, јесте и то да ли је 
промена природе регулације (ход од законске, са доминантним обележјима 
императивности, ка саморегулацији, са доминантним обележјима овлашћи-
вања, и ка развоју контрактуализације) универзално прихватљив пут, по-

                                                                                                                               
394 final). Вид. Rainer Kulms, „Европско корпоративно управљање у ери Сарбејнс-Окслија”, 
Право и привреда, бр. 1–4/2008, 15.  

24  Winter Report, 32.  
25  Вид. Charles Sampford, David Wood, „The Future of Business Ethics?”, Griffith Law Review, No. 

1/1992, 56–72; Мирко Васиљевић, „Морализовање компаније”, Правна ријеч, бр. 40/2014, Ба-
ња Лука. 
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себно у сфери привреде, или није, односно да ли је прихватљив пут дерегу-
лације? Нама се чини да се на такав развој регулативе морају дати два одго-
вора. Први, дерегулација у смислу одсуства или радикалног смањења свих 
нивоа регулативе није прихватљив пут „развоја” регулативе. Други, регула-
тива (државна) и саморегулатива (аутономни субјекти) и контрактуализа-
ција (развој уговорне регулативе) нису алтернативни, већ комплементарни 
модели, и регулатива (државна) и саморегулатива и контрактуализација, 
али не и дерегулација у смислу одсуства или смањења свих нивоа регулативе. 
Остаје питање мере њиховог појединачног учешћа. Одговор на ово питање 
може бити само да мера учешћа појединачних сегмената овог односа не мо-
же бити свуда иста. У земљама common law-а, које имају снажну праксу и 
ауторитет судова, наглашени пут ка меком праву може бити прави пут, док 
за земље civil law-а, које, са значајним нијансама, али са општим одликама, 
немају такву праксу и ауторитет судова, такав пут апсолутно не одговара и 
то се мора отворено и на време рећи, како се премештањем центра одлучи-
вања на „нејаке Уроше” не би угрозила очекивања од тог трећег стуба вла-
сти у деценијама које следе.26 
 

IV Унапређење регулативе привредних друштава 
Регулатива привредних (трговачких, трговинских) друштава, и 

поред честих промена закона који уређује ова друштва, те и поред прин-
ципијелне усклађености са одговарајућом регулативом ЕУ, пати и даље 
од бројних недостатака, спутавајућих за ефикаснију организацију при-
вреде. Потребно је, наиме, знати да ова регулатива није у толикој мери 
хармонизована на нивоу ЕУ (или није хармонизована обавезујућим про-
писима) или и када јесте, системом опције се националном законодавцу 
оставља слобода за избор решења која су у складу са националном тради-
цијом, специфичностима и интересима. Управо у овом међупростору по-
требно је значајно унапређење ове регулативе, која не сме бити поводљи-
ва за неким узорима (нарочито англосаксонским), посебно када то не од-
говара нашим потребама и правној традицији.27 

                                                 
26  Сличне резерве у погледу развоја ове аутономне регулативе присутне су и у немачкој правној тео-

рији, у контексту улоге и природе немачког Кодекса корпоративног управљања, као и евентуалне 
потребе доношења Европског кодекса корпоративног управљања. Вид. Jean Jacques du Plessis et al., 
German Corporate Governance in International and European Context, Berlin, 2007, 23–36. 

27  О неким теоријским аспектима сусрета права и економије у овој области вид. Frank H. Easterbro-
ok, Daniel R. Fischel, The Economic Structure of Corporate Law, Harvard University Press, 1996; Reinier 
R. Kraakman еt al., The Anatomy of Corporate Law, Oxford University Press, New York, 2004; Milko 
Štimac, Shareholding and Democracy, Jefferson Institute, 2013. 
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Овом приликом и овим згодним поводом треба подсетити који 
институти Закона о привредним друштвима, који су иначе у потпуној 
хармонији са одговарајућим упоредним решењима, нису примењени у 
нашој пракси у складу са њиховом примарном вокацијом, као да нису ни 
постојали у закону (реч је, разуме се, само о неким најважнијим, ради 
илустрације): 1) дужност лојалности према компанији; 2) клаузула сукоба 
интереса; 3) Business Judgment Rule; 4) одговорност значајног и контрол-
ног акционара или члана; 5) деривативна тужба; 6) ограничења плаћања 
и забране располагања; 7) располагање имовином велике вредности; 8) 
имовинска одговорност чланова одбора директора и извршног одбора; 9) 
привид (пробијање) правне личности (злоупотреба правног лица); 10) 
ништавост оснивања привредног друштва; 11) клаузула конкуренције; 
12) узајамно капитал учешће; 13) заједничко деловање; 14) права мањин-
ских акционара и чланова друштва и посебно њихова злоупотреба; 15) 
права поверилаца у вези са реорганизацијом основног капитала друштва; 
16) независни директори; 17) информисање акционара; 18) злоупотреба 
повлашћених информација; 19) транспарентност капитал учешћа; 20) 
разне форме злоупотребе правног субјективитета и слично.  

Овде треба стати, с обзиром на то да нема потребе за даљим на-
брајањем ради доказивања једног ноторног факта: квалитет наших про-
писа далеко је изнад квалитета њихове примене, a узрок њиховог непри-
мењивања не налази се доминантно у равни квалитета прописа, већ у 
равни владајућег стандарда наше правне (не)културе – непримењивање 
прописа. Крајње је време да као друштво постанемо свесни ове чињени-
це, како се наша агонија не би продужавала (управо тог нивоа је димен-
зија овог проблема) и како се парламент не би и даље уљуљкивао увере-
њем да рекорди у „производњи” закона решавају проблем озбиљне и 
хроничне кризе права и одговорности у овој земљи. 

Ипак, ни страна потребе даљег унапређења наше компанијске и по-
везане привредне регулативе у изложеном смислу није безгрешна. Овом 
приликом, без шире елаборације, изнећемо сумарно само предлоге неких 
најважнијих потребних унапређења: 1) проширење правних форми при-
вредних друштава (увођење ортачког друштва са ограниченом одговорно-
шћу – нужног посебно код делатности слободних професија; увођење ком-
панија са неограниченом одговорношћу – нужних нарочито код друштава 
са ограниченом одговорношћу са симболичним минималним капиталом, 
када би неограничена одговорност била ангажована нарочито у случајевима 
злоупотребе поверилаца и намерног проузроковања стечаја; увођење тајног 
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друштва – које и иначе постоји у пракси и треба га извести на светлост да-
на);28 2) поред друштва са ограниченом одговорношћу са симболичним ка-
питалом (које би морало да има одређена ограничења у пословању, плаћању 
и располагању добити – нека форма обавезне резерве и слично) треба уве-
сти и друштво са ограниченом одговорношћу са одређеним озбиљним ми-
нималним капиталом (нижим од акционарског, али одвраћајућим за пре-
варна оснивања таквих друштава, како би се повећала правна сигурност по-
словања са овим друштвима и начинио отклон у озбиљнијем пословном 
свету од такве форме друштва са симболичним основним капиталом које 
познаје српско право;29 3) увођење института колективних тужби (тужбе 
класе акција) посебно ради заштите мањинских акционара и потрошача;30 
                                                 
28  Више: М. Васиљевић, Компанијско право – право привредних друштава, Београд, 2015, 180–

184 и 225–226. 
29  Тако би Србија, по ко зна који пут, ишла обрнутим путем – друге земље по правилу у свом зако-

нодавству су прво имале институт друштва са ограниченом одговорношћу са значајним мини-
малним основним капиталом (новчаним), а након пријема у ЕЕЗ (ЕУ), због могућности директног 
пословања таквих енглеских друштава у чланицама и без оснивања посебних друштава, уводиле 
су и тзв. једноставно друштво с ограниченом одговорношћу са симболичним минималним основ-
ним капиталом или без тог капитала. Тако је поступила Немачка уводећи 2008. године тзв. „мини 
GmbH или „GmbH light” (као најзначајнију промену свог Закона о друштвима с ограниченом од-
говорношћу из 1892. године), као конкурентну форму енглеској форми Private Company Limited by 
Shares (Limited), као и Хрватска, уводећи као измену свог Закона о трговачким друштвима, Народ-
не новине, бр. 111/12, тзв. једноставвно друштво с ограниченом одговорношћу. Вид. Ратко Брна-
бић, Марио Иванчев, „Једноставно друштво с ограниченом одговорношћу”, Зборник радова Прав-
ног факултета у Сплиту, бр. 2/2014, 449–469. 

30  Чини се да српско право, и поред тога што не помиње међу врстама тужби у компанијском праву, уз 
индивидуалне и деривативне, и колективне тужбе (ЗОПД, Службени гласник РС, бр. 36/11, 99/11, чл. 
476 ст. 4) ипак отвара простор за неку врсту колективне тужбе у случају утврђених права несагла-
сних акционара одређењем да се одлука суда односи на све акционаре исте класе „независно од чи-
њенице да ли су ти акционари поднели тужбе или не” (вид. М. Васиљевић, Компанијско право – пра-
во привредних друштава, Београд, 2012, 137–141). Истовремено и закон који регулише парнични по-
ступак утврђује у посебном поглављу „поступак за заштиту колективних права и интереса грађана” 
(Закон о парничном поступку, Службени гласник РС, бр. 72/2011, чл. 494–505).  

 Институт колективних тужби, као нов (полу)институт српског права, запао је, међутим, већ на са-
мом старту своје могуће примене у озбиљне правне тешкоће. Осим својеврсне хипокризије ком-
панијског закона који неискрено приступа овом институту, веће отворености закона који регули-
ше тржиште капитала према овом институту, и посебне искрености у овом погледу закона који 
уређује парнични поступак, што већ само по себи ствара правну неизвесност, посебан ударац 
овом институту већ на самом старту (без иједног случаја примене у пракси) задаје недавна одлука 
Уставног суда Србије, која проглашава увођење овог института, на постојећи начин, у српски 
правни систем неуставним. Наиме, Уставни суд је утврдио да одредбе главе XXXVI Закона о пар-
ничном поступку (чланови 494–505), којима је уведен поступак за заштиту колективних права и 
интереса грађана, нису у сагласности са Уставом и потврђеним међународним уговором. Суд је 
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4) унапређење тржишта капитала (подстицање иницијалних јавних понуда, 
посебно у компанијама у којима је држава власник одређеног процента ка-
питал учешћа, као и подстицање издавања државних и муниципалних обве-
зница); 5) престанак уписа у регистар ограничења овлашћења заступника, 
која не делују према трећим лицима; 6) подстицање алтернативног решава-
ња привредних спорова (разне форме арбитража и медијација); 7) јачање 
професионалности стечајних управника и везивање њихове накнаде за про-
ценат намирења потраживања необезбеђених поверилаца, ефикасност по-
ступања и уштеду трошкова за стечајну масу; 8) активирање прописа о реги-
страцији меница; 9) довођење у везу закона који уређује хипотеку са закони-
ма који уређују планирање и изградњу; 10) целовитије уређење посебно сво-
јине, делатности слободних професија и делатности привредних услуга (по-
треба доношења једног кровног закона који уређује привредне услуге). 
 

V Јавна предузећа и јавно-приватно партнерство 
После негативних искустава са процесом приватизације друштве-

них предузећа, у коме су страдали сви учесници који су на страни губитни-
ка (и држава – изостанак значајних прихода и неунапређена економија, и 
друштво – нарушеност друштвене хармоније због осећаја великих непра-
вичности и стварања социјалних разлика на друштвено неприхватљив на-
чин, и економија – није довољно учињена конкурентном и тржишном, и 
већински грађани – који су транзициони губитници), односно у којој су 
добитници само они малобројнији који су на нетржишној основи, и у до-
број мери нерегуларној, постали нови власници, судбина јавних предузећа 
постаје још више упитна. С једне стране, нема спора да су у оваквом стату-
                                                                                                                               

констатовао да је тим делом Закона уређен нови посебан парнични поступак који у домаћем про-
цесном праву није до сада постојао, да наведеним одредбама Закона није уређено кад један гра-
ђанскоправни спор има карактер спора о колективним правима који би се решавао по правилима 
проступка прописаног том главом Закона, да нема ни упућујуће норме из које би се утврдило на 
које се спорове ове одредбе односе, нити је тим или другим прописима регулисан појам колектив-
них права и интереса. Полазећи од тога да овлашћење законодавца из члана 97, тачка 2 Устава да 
уреди поступак пред судовима, а у оквиру тога и посебан поступак који се односи на заштиту ко-
лективних права и интереса, истовремено значи и обавезу да закон испуњава одређене стандарде 
у погледу квалитета његових норми које морају бити у функцији обезбеђивања владавине права и 
једнакости свих пред законом, те да анализа наведених законских решења од стране Уставног суда 
показује да су одредбе чл. 494 до 505 Закона о парничном поступку непрецизне и нејасне, што по 
његовом закључку објективно угрожава остваривање права на правну сигурност и једнаку зашти-
ту пред судовима, то ове одредбе Закона из наведеног, а поједине од њих и из додатних разлога, 
нису сагласне са Уставом и потврђеним међународним уговором (Одлука Уставног суда Србије И 
Уз – 51/2012, објављена у: Службени гласник РС, бр. 49/2013). 
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су у доброј мери „партијски феуди”, што их чини неефикасним и неконку-
рентним, а, с друге стране, постоји озбиљна бојазан да ће и њихова прива-
тизација,31 па чак и у „мекшој” форми јавно-приватног партнерства бити 
понављање „већ виђеног” (са друштвеним предузећима).  

Једно од најосетљивијих питања делатности јавних предузећа и 
њихових друштава капитала у искључивој или већинској државној своји-
ни (и/или својини ужих територијалних јединица) јесте питање њихове 
контроле. Основна функција ове контроле је обезбеђивање њиховог 
функционисања као субјекта привредног (трговинског) права, а не као 
субјекта административног права (држава као носилац доминијума, а не 
империјума). Будући да управљање овим друштвима све више клизи ка 
својеврсном „технократизму”, разумљиво је да се појачавају инструменти 
њихове контроле. Реч је о разноврсним инструментима претходне кон-
троле (давањем сагласности надлежног државног органа на одређене ак-
те, одлуке, тарифне системе, изборе органа), контроле преко посебно 
именованог одбора за ревизију и надзорног одбора (преглед годишњег 
извештаја управе, годишњих финансијских извештаја и извештавање о 
томе надлежног државног органа), затим о инструментима накнадне кон-
троле (контрола извршавања одобрених програма пословања од стране 
владе, контрола од стране законом основаних регулаторних тела са свој-
ством правног лица, контрола од стране парламента, јавност рада и јавна 
контрола), као и о директном учешћу представника државе у надзорним 
одборима ових предузећа, односно друштава, те учешћу представника ко-
рисника услуга („и компетентних институција”) у нaдзорним одборимa. 
 

VI Тржиште капитала 
Чини се да је наше неразвијено тржиште капитала,32 у недостатку 

ефикасних санкција и у недостатку њихове адекватне примене, изнедрило 
бројне злоупотребе, чак и ако у неким случајевима законска решења нису 
заостала за потребама времена, с обзиром на то да модел „корисних органи-
                                                 
31  Чини се да је свестан овог ризика и нови Закон о јавним предузећима, Службени гласник РС, 

бр. 15/2016, који је још једном (по ко зна који пут у нас) покушао да „оживи” филозофију јав-
них предузећа, коју одликује двострука циљна функција: трајно обављање делатности од оп-
штег интереса и задовољавање потреба корисника те делатности (примарна раван) и стица-
ње добити (изгледа секундарна раван). У овом контексту треба гледати и аспирације Закона о 
јавно-приватном партнерству и концесијама, Службени гласник РС, бр. 88/11 и 15/2016. 

32  Укупан промет 2015. године на Београдској берзи износио је свега 186 милиона евра, што је 
тек девет одсто од нивоа рекордне 2007. године. Вид. Ненад Гујаничић, „Још једна мршава го-
дина”, Политика, 5. јануар 2016. године. 
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зованих малверзација” у својеврсном „четвороуглу” (брокери, адвокати, 
проценитељи вредности акција и правосудни систем) даје „резултате”.  

Досадашња пракса тржишта капитала показала је посебно следеће 
слабости: 1) спекулативна трговина након објављивања одлука о принуд-
ном откупу акција или располагању имовином велике вредности; 2) не-
постојање забране трговања акцијама одмах након објављивања ових од-
лука, чиме би се спречила спекулативна трговина до одржавања скуп-
штина датих акционарских друштава; 3) несанкционисање брокерских 
кућа које организују и воде поступке манипулативног трговања на берзи, 
4) непостојање контроле успостављања залога над акцијама при Цен-
тралном регистру хартија од вредности (ЦРХОВ) у процесу принудног 
откупа што би отклонило могућности злоупотребе; 5) манипулације са 
проценом вредности акција као релевантне цене код свих основа права 
несагласних акционара на откуп акција од друштва, што је у условима не-
развијеног тржишта капитала у пракси редовно „највиша од вредности” 
(књиговодствена, тржишна, процењена) по којој се откупљују акције од 
тих акционара;33 6) манипулације код процене вредности акција код при-
нудног откупа акција у случају испитивања примерености цене коју утвр-
ди само дато друштво од стране суда у „ванпарничном поступку” по ту-
жби акционара; 7) исплата „највише од вредности” акција у случају по-
влачења акција са регулисаног тржишта из депонованог износа цене код 
ЦРХОВ у складу с предметном одлуком скупштине друштва и поред не-
испуњености услова у смислу прописа којима се уређује тржиште капи-
тала (правно изостанак основа), 8) крутост института располагања имо-
вином велике вредности у контексту сукоба интереса пословних потреба 
и интереса несагласних акционара, и слично.    
 Чини се да је регулатива нашег тржишта капитала, у жељи да ак-
тивира мале инвеститоре (грађане и предузетнике) код улагања у корпо-
ративне хартије од вредности, у околностима у којима се то није десило 
постала заробљеник гарантованих права тзв. малих акционара који су у 
њих инвестирали. У условима њиховог подстицања на активирање сво-
јих права од стране разних тржишних манипулатора и мешетара, те и са-
дејства других интереса (својеврсно „организовано манипулативно пона-
шање”), угрожено је озбиљно пословно планирање и инвестирање. 
 
  

                                                 
33  ЗОПД, чл. 475. 
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VII Страна улагања и одговорност државе 
1. Проблем дефиниције улагања – инвестиције 

Правни извори који творе формалноправни оквир страних улага-
ња у Србију најбоља су илустрација погрешног уверења да управо овај 
оквир својом несавршеношћу и недограђеношћу представља подстицајан 
механизам за њихово веће присуство, а управо су на овом плану потреб-
на озбиљна унапређења.34 Истина је, чини се, потпуно супротна од таквог 
уверења: реч је о сувише либералном и превише широко постављеном 
оквиру, с обзиром на то да се под појам „страних улагања” првенствено у 
билатералним споразумима о заштити страних инвестиција (БИТ) укљу-
чују не само тзв. директна (уз управљачка права улагача и са обележјем 
дугорочности) и индиректна (портфолио) улагања (без управљачких 
права улагача и са обележјем краткорочности), већ и форме улагања које 
су веома блиске класичним уговорним пословима, ако већ нису и сами ти 
послови. Ово, пак, разликовање изузетно је значајно због чињенице да 
„страна улагања” (посебно директна) уживају посебну правну заштиту 
државе пријема таквог капитала, која ни по којим критеријумима не би 
смела да обухвате, са истим правним режимом заштите, индиректна 
(портфолио) улагања, а посебно не класичне уговорне аранжмане, који 
немају природу инвестиције („улагања”), већ имају комерцијалну приро-
ду заштићену правним механизмима заштите уговора, уз које, свакако, не 
иде и могућа одговорност државе.35 Није, отуда, редак случај да се у овом 
смислу срећу клаузуле типа „стицање сваког другог имовинског права 
страног улагача”, „било која врста улагања”, „свака врста вредности”, 
                                                 
34  Закон о улагањима – ЗоУ, Службени гласник РС, бр. 89/2015. У светској пракси примат као из-

вор процесноправних и материјалноправних гаранција за страног улагача преузели су тзв. 
БИТ-ови (Билатерални споразуми о заштити страних инвестиција), а и сама српска држава је 
наставила да их некритички закључује. Закључно са 1. новембром 2015. године, Србија је рати-
фиковала 52 двострана уговора о заштити и подстицању страних директних улагања. Еволуцију 
вид. Војин Драшкоци, „Проблем прешироке дефиниције појма инвестиције у двостраним спо-
разумима о међусобном подстицању и заштити улагања између Србије и страних држава”, Пра-
во и привреда, бр. 5–8/2007, 412. 

35  Као примери се могу навести: неоправдано широко дефинисање појма улагања у многим БИТ-
овима, својеврсно дерогирање одређених императивних прописа, олако посезање за недовољно 
добро промишљеним и формулисаним „кишобран-клаузулама”, недовољна свест о потенцијал-
ном домашају клаузуле најповлашћеније нације, готово редовни изостанак предвиђања могућ-
ности ограничења заштите права страних улагача у ванредним ситуацијама или у сврху зашти-
те одређеног значајнијег добра (животна средина, живот и здравље људи, животиња и биљака, 
итд.). Више о томе вид. Марко Јовановић, Одговорност државе за заштиту страних директ-
них улагања, докторска дисертација (необјављена), Београд, 2014, 178–257. 
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„новчана потраживања”, „било која друга потраживања по основу угово-
ра који имају економску вредност”, и слично.36 
 Ужа или шира дефиниција појма „страног улагања” има за своју 
последицу и питање природе спора који по том основу може настати: ин-
вестициони спор по основу инвестиционог улагања (директна и инди-
ректна улагања) и комерцијални спор (комерцијална уговорна улагања 
која имају/немају природу инвестиције, зависно од тога како их дефини-
шу национални и међународни правни извори). 

Општа и обавезујућа дефиниција појма „страног улагања”, кад је 
реч о међународном плану, не постоји.37 Међународни извори огранича-
вају се на набрајање појединих економских или правних облика и катего-
рија у којима се страна улагања остварују. Тако, Конвенција о оснивању 
Мултилатералне агенције за гарантовање инвестиција (МИГА) садржи 
само неке смернице за одређивање појма „подобне инвестиције”.38 Слич-
но поступа и Вашингтонска конвенција о решавању инвестиционих спо-
рова између држава и држављана других држава (ICSID 1965),39 као и 
Правила (Генерална скупштина УН, 2001) о одговорности држава за ме-
ђународно недозвољена дела, као својеврсно међународно обичајно пра-
во (Articles on State Responsibility for Internationally Wrongful Acts)40 и из-
вор „меког” нормативитета: Водич Светске банке (1992) за третман стра-
них директних улагања.41 OECD дефинише страно директно улагање у 
својим упутствима о референтним дефиницијама као облик прекогра-
ничног трансфера капитала код кога страни (директни) улагач успоста-
                                                 
36  Вид. R. Doak Bishop, James Crawford, W. Michael Reisman, Foreign Investment Disputes, Kluwer Law 

International, The Hague, 2005, 47–120; Предраг Цветковић, Међународноправна заштита стра-
них инвестиција од некомерцијалних ризика, докторска теза (необјављена), Правни факултет 
Универзитета у Нишу, 2005, 38 и даље; Маја Станивуковић, „ICSID и двострани споразуми о за-
штити и унапређењу инвестиција Републике Србије”, Liber amicorum – Добросав Митровић, Бео-
град, 2007, 583–602; М. Јовановић, 166–172. 

37  О неким међународним стандардима у дефинисању појма страног директног улагања (релевантни 
моменти: трајање улагања, улагачки ризик, суштинско ангажовање улагачевих средстава, допри-
нос развоју државе пријема улагања), вид. М. Јовановић, 138–153. 

38  Ратификација: Службени лист СФРЈ – Међународни уговори, бр. 4/1991. 
39  Ратификација: Службени лист СФРЈ – Међународни уговори, бр. 7/1967; вид. Михајло Дика, 

„Конвенција о рјешавању инвестицијских спорова између држава и држављана других држа-
ва (Вашингтон 1965), Привреда и право, бр. 3–4/1983, 47 и даље. 

40  ILC Yearbook 2001, 26–143. О овим правилима вид. James Crawford, The International Law Commis-
sion Articles on State Responsibility, Cambridge University Press, Cambridge, 2002. 

41  Вид. Andrew P. Newcombe, Lluís Paradell, Law and Practice of International Investment: Standards 
of Treatment, Kluwer Law International 2009, 49 и даље. 
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вља дугорочни пословни интерес у компанији која има седиште у држави 
пријемници улагања и остварује значајан степен учешћа у управљању 
(најмање до 10% гласова) том компанијом.42 С друге стране, у свом позна-
том кодексу либерализације кретања капитала (1961) OECD дефинише 
страно директно улагање на општији начин као: „улагање чији је циљ ус-
постављање трајније економске везе са пословним подухватом у који је 
уложено, нарочито кроз омогућавање ефективног утицаја на управљање 
тим подухватом”.43 
 

2. Потенцијална одговорност државе  
и кад није уговорна страна 

Носилац одговорности за заштиту страних улагања, по природи 
ствари, је држава пријема капитала, у случају неког заштићеног права, и 
то дејством (чињење) органа и лица, чији јој се акти могу приписати или, 
пак, пропуштањем дужне пажње ради спречавања повреде заштићених 
права страног улагача (нечињење) на својој територији.44 Са становишта 
грађанског права, реч је о вануговорној одговорности, али, са станови-
шта међународног права, практично и нема поделе на уговорну и вануго-
ворну одговорност, тако да повреда било које међународне обавезе, без 
обзира на то како је установљена, рађа међународноправну одговорност. 
Такође, ради јачања заштите страног улагача и питање кривице државе у 
овом случају није правно релевантно, тако да таква одговорност постоји 
независно од кривице, увек кад се утврди постојање основа и постојање 
доказане штете – објективна одговорност.45 

Обавеза заштите страних (директних) улагања од стране државе 
или органа и лица приписивих држави подразумева апсолутне стандарде 
заштите: забрану незаконите експропријације (услови за дозвољену екс-
пропријацију су: мора бити извршена у јавном интересу; мора бити ис-
плаћена брза, адекватна и ефективна накнада за експроприсану имовину; 
одузимање имовине не сме се извршити на арбитреран и дискриминато-
ран начин и, коначно, експропријација мора бити предузета у законитом 

                                                 
42  OECD Benchmark Definition of Foreign Dirеct Investment, 2008, 17. 
43  OECD Code of Liberalization of Capital Movements, OECD Publications 2013, Annex A, List A, 

Art. I, 25. 
44  О развоју права одговорности државе за страна улагања у међународној арбитражној пракси 

вид. D. Bishop, J. Crawford, W. M. Reisman, 759–799. 
45  Вид. М. Јовановић, 33–46. 



ОСНОВНА ТЕМА                                                                                 Право и привреда 
 

 29 

поступку),46 како директне – моменталне, тако и индиректне – „пузеће” 
или „пузајуће”47 (индиректне форме могу бити различите: ометање улага-

                                                 
46  О значају разликовања законите и незаконите експропријације страних инвестиција вид. D. Bis-

hop, J. Crawford, W. M. Reisman, 540–588 и 1109–1133; Петар Ђундић, Експропријација у међуна-
родном приватном праву инвестиција, докторска теза (необјављена), Правни факултет Универ-
зитета у Новом Саду, 2010, 87–97; М. Јовановић, 179–183. 

47  Поводом Одлуке Уставног суда Србије (Но. ИУж-95/2013, 14. новембар 2013. године) о неустав-
ности измена и допуна Закона о приватизацији, којим се привремено продужују рокови ре-
структурирања „предузећа у реструктурирању”, чиме се последично онемогућују принудна из-
вршења извршних поверилаца на имовини дужника у реструктурирању, док траје реструктури-
рање, у нас је актуелно питање одговорности државе повериоцима таквих потраживања по 
овом основу. Део правне теорије, ослањајући се на овакву одлуку, истиче јасан став да таква од-
говорност постоји, јер је реч о неуставном закону који је донела држава, чиме је нанела штету 
повериоцима онемогућујући наплату њихових потраживања. Овакво становиште брани се и 
истоветном праксом Европског суда за људска права, који већ неколико година доноси пресуде 
о одговорности државе по основу повреде људских права на исплату зараде запосленима у дру-
штвеним и државним предузећима у реструктурирању. Вид. Драгиша Слијепчевић, „(Не)уређе-
ње принудне наплате у поступку реструктурирања”, Правни живот, бр. 11/2015, 65–76. Вид. и 
праксу Европског суда за људска права: Case of R. Kačopor and others v. Serbia (Applications nos. 
2269/06, 3041/106, 3042/06, 3043/06, 3045/06 and 3046/06, Judgment Strazbourg, Final 07/07/2008; 
Case of Crnišanin and others v. Serbia (Applications nos. 35835/05, 43548/05, 43569/05 and 
36986/06), Judgment Strazbourg, Final 13/04/2009; Case of Atanatskiy v. Ukraine (Application no. 
10558/03), Judgment Strazbourg, Final 13/03/2006. 

 Чини се да се овакав став може критиковати, с обзиром на то да се заштита људских права по 
основу Европске конвенције о људским правима не може изједначавати са имовинским пра-
вима поверилаца као инвеститора и њиховој заштити, кад је реч о страним повериоцима, по 
основу БИТ-ова (инвестициони спор није исто што и спор о људским правима, иако се не 
може негирати да су поверилачка права имовинска права). Суверено право државе на општу 
регулацију, која је претпостављено у општем интересу и недискриминаторна, не може имати 
третман „пузеће експрорпијације” (осим у случају досегнутог високо постављеног прага 
„битног – суштинског” лишавања права) и поред привремене немогућности извршења по-
траживања против „предузећа у реструктурирању” јер имовинско право као такво остаје, ни-
је експроприсано и има одговарајућу имовинску надокнаду (камата). Вид. у том смислу прак-
су инвестиционих арбитража: Saluka Investments BV v. The Czech Republic (UNCITRAL), Par-
tial Award, March 17, 2006; Glamis Gold v. United States (UNCITRAL), Award 8 June 2009; Ac-
hmea B.V. v. The Slovak Republic (PCA Case N0. 2013-12, 20 May „014; Suez, Sociedad General de 
aguas de Barcelona S.A.. and Vivendi Universal S.A. v. The argentine Republic (ICSID Case No. 
ARB 03/19), Decision on Liability, 30 July 2010; ADC Affiliate Limited and ADC&ADMC Mynage-
ment Limited v. The Republic of Hungary (ICSID Case No. ARB 03/16), Award of the Tribunal, 2. 
Oktober 2006; Mr. Eudoro Armando Olguin v. Republic of Paraguay (ICSID Case N0. ARB 98/05, 
Award; Gemplus S.A. SLP S.A. de C.V. v. The Mexican States (ICSID Case No. ARB (AF) 04/3), 
Award, 16. June 2010. 

 Међународни арбитражни инвестициони трибунали у оваквим случајевима оперишу стан-
дардом „битног лишавања” или „мерама које досежу до експропријације”, да би евентуално 
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ча у управљању инвестицијом, прекомерно опорезивање, одузимање до-
звола неопходних за обављање делатности које чине инвестицију, при-
нудна продаја имовине која чини инвестицију, повреда уговорних обаве-
за од стране државе);48 обавезу поштеног и правичног третмана страног 
директног улагања (укључује: обавезу испуњења легитимних очекивања, 
обавезу чињења правног режима релевантног за страна улагања стабил-
ним и транспарентним, право правичног поступка за остваривање и за-
штиту права улагача, обавезу поштовања принципа савесности и поште-
ња, забрану дискриминације и одсуство арбитрерности у третману стра-
ног улагача, обавезу уздржавања државе пријемнице од примене мера 
принуде према страном улагачу);49 пуну заштиту и безбедност страног 
улагања (физичка заштита страног директног улагања, обезбеђење прав-
не сигурности); омогућавање слободног трансфера улагачких средстава 
(капитала и добити) и поштовање обавеза преузетих појединачним уго-
ворима између државе и страног улагача.50 

Обавеза заштите страних (директних) улагања од стране државе 
или органа и лица приписивих држави подразумева, такође, и поштова-
ње тзв. релативних стандарда заштите: национални третман и третман у 
смислу клаузуле најповлашћеније нације.51 

Шта може бити основ за одговорност државе страном улагачу? 
Правила о одговорности држава изричито прописују да се радње држав-
них органа (акт парламента који мења правни режим улагања нарушава-
јући правило замрзавања, акт Агенције за приватизацију, и слично) ауто-
                                                                                                                               

изједначили овакве случајеве индиректне експропријације са директном експропријацијом. 
Вид. Total S.A. v. Argentine Republic (ICSID Case No. ARB 04/1, Decision on Liability, December 
27, 2010; Spyridon Roussalis v. Romania (ICSID Case No. ARB 06/1, Award, December 7, 2001; 
Metalclad Corporattion v. United Mexican States (ICSID Case No. ARB (AF) 97/1, Award, August 
30, 2000; Waste Management Inc. V. United Mexican States (ICSID Case No. ARB (AF) 00/3, 
Award, April 30, 2004. 

 Најзад, у оваквим односима посебно је важно и само понашање инвеститора – мера инвестицио-
ног ризика и мера мотива инвестирања није и не сме бити апстрактна, већ довољно конкретна и 
мора укључити и субјективне моменте (кауза улагања), али и објективне моменте (политичко-
економска ситуација земље домаћина у моменту улагања, стање правног система, развијеност и 
самосталност институција, степен самосталности привреде у односу на државу, и слично). Вид. 
Alex Genin, Eastern Credit Limited Inc. And A.S. Baltoil v. The Republic of Estonia (ICSID Case, No. 
ARB/99/2, Award 18 June 2001.      

48  Вид. П. Ђундић, 153–194; М. Јовановић, 183–191. 
49  Вид. D. Bishop, J. Crawford, W. M. Reisman, 1010–1132. 
50  Вид. М. Јовановић, 194–247. 
51  Вид. D. Bishop, J. Crawford, W. M. Reisman, 1133–1165; М. Јовановић, 221–241. 
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матски сматрају радњама државе (приписивост држави).52 Такође, држа-
ви су приписиве и радње пропуштања државних компанија државе при-
јемнице улагања. Најзад, држави су приписиве и радње пропуштања при-
ватних лица (посебно лица која врше нека јавна овлашћења, а над којима 
држава има тзв. „ефективну контролу”) државе пријемнице улагања (сте-
чајни управници, чланови органа привредног друштва именовани од др-
жаве или организација под контролом државе, итд.).53 

Држава се може ослободити одговорности за повреду обавезе за-
штите страних директних улагања у случају постојања општих основа ис-
кључења одговорности: виша сила54 (објективан основ искључења одго-
ворности) – по правилу, само ако су страни улагач и држава пријемница 
улагања у директном уговорном односу, када могу да уговоре примену 
такве егзонерационе клаузуле или примену меродавног права државе ко-
ја познаје овај основ искључења одговорности, док би, у случају да стра-
ни улагач и држава пријемница улагања нису у директном уговорном од-
носу, било могуће позивање на вишу силу као општи основ искључења 
одговорности у међународном праву, с тим што је он тада далеко ре-
стриктивнији и уже постављен; и нужда55 (субјективан основ искључења 
одговорности) – стање у којем држава евидентно повређује неку од сво-
јих међународних обавеза, али је то једини начин да заштити неки свој 
суштински интерес, којем прети озбиљна и непосредна опасност (еко-
номска криза, еколошка нужда, итд.) – заштићени интерес државе по-
вредом међународне обавезе веће је важности или вредности од те повре-
ђене обавезе.56  

Држава се може ослободити одговорности за повреду обавезе за-
штите страних директних улагања у случају постојања посебних основа 
искључења одговорности: споразумно утврђене дозвољене мере ограниче-
ња права страних улагача (мере неопходне за одржавање јавног реда, 
очување јавног поретка, заштита животне средине, интегритет правног 
система, безбедност државе, итд.), уз одређење поља примене, као и циља 
у чију сврху се заштита улагачких права ограничава и потребне везе из-
међу мера ограничења заштите права страног улагача и циља који се том 

                                                 
52  Правила о одговорности држава, чл. 4.  
53  Вид. богату арбитражну праксу: D. Bishop, J. Crawford, W. M. Reisman, 759–831; M. Јовановић, 

249–255. 
54  Вид. D. Bishop, J. Crawford, W. M. Reisman, 267–286 и 1172–1195. 
55  D. Bishop, J. Crawford, W. M. Reisman, 1203–1217. 
56  Више: D. Bishop, J. Crawford, W. M. Reisman, 1172–1217; М. Јовановић, 260–276. 
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мером постиже; и, корупција (подмићивање одлучилаца и трговина ути-
цајем).57 
 

3. Стабилност правног система – стечена права  
(стабилизациона клаузула) 

Теорија и пракса стечених права игра изузетно важну улогу у при-
вредном животу, посебно у окружењу брзе амортизације привредноправ-
них прописа. С обзиром на то да, посебно, страни инвеститори имају ве-
лику дозу опреза за улагање у земље са непредвидивим и нестабилним 
правним оквиром, то је у нас гаранција стечених права увек била инте-
грални део закона који су уређивали страна улагања. Како су домаћи инве-
ститори с правом указивали на њихову неравноправност и у овом погледу 
у односу на стране инвеститоре, то је филозофија новог закона који уређу-
је ово питање мотивисана потребом равноправности свих инвеститора и у 
том смислу је и сам закон назван Закон о улагању. Отуда, српски ЗоУ58 
(члан 5) у овом смислу каже: „Улагач ужива пуну правну сигурност и 
правну заштиту у погледу права стечених улагањем”. Теорија овакве стан-
дарде препознаје као тзв. стабилизационе клаузуле – клаузуле замрзавања.  

Гаранција истоветности и суштинске непроменљивости регулати-
ве, у односу на моменат улагања, од интереса за улог – клаузула замрзава-
ња – стабилизациона клаузула, изазива и даље у стручној јавности и ар-
битражној пракси озбиљне полемике. Оправдана очекивања („легитима-
циона очекивања”) инвеститора у стабилност правног система (прена-
глашено се овде мисли на страног инвеститора и недовољно заштитнич-
ки на домаћег), која могу имати правну заштиту, могу се кретати само до 
нивоа који не обухвата све могуће промене у законодавству земље дома-
ћина инвестиције, које могу бити каткад и непредвидиве и узроковане 
спољним околностима (чиме би се негирала законодавна функција држа-
ве која претпостављено поступа у општем интересу). Ова очекивања, да-
кле, могу да се односе само на заштиту од промене регулативе која у 
основи мења правни режим улагања и чини разумна очекивања (оправ-
дана очекивања – стабилан и предвидив правни оквир) инвеститора из-
невереним (у условима земље у транзицији социо-економске околности, 

                                                 
57  Више: D. Bishop, J. Crawford, W. M. Reisman, 1217–1238; M. Станивуковић, „Корупција у 

швајцарској арбитражној пракси”, Право и привреда, бр. 7–9/2014, 408–419; М. Јовановић, 
276–299. 

58  ЗоУ, чл. 5. 
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уосталом, нестабилност регулаторног оквира чине уобичајеним).59 Ова 
заштита ни у ком случају не ослобађа (екскулпира) инвеститора од по-
следица своје лоше пословне процене, с обзиром на то да се „билатерал-
ни инвестициони споразуми не могу узети као осигуравајуће полисе про-
тив лоших пословних одлука”.60 
 

4. Како до „праве” дефиниције страног улагања 
и „праве” мере евентуалне одговорности државе? 

Прешироко поимање „страног улога” у националној и међународ-
ној регулативи (посебно у законима који регулишу страна улагања и би-
латералним инвестиционим споразумима о подстицању и унапређењу 
иностраних инвестиција),61 као и у арбитражној пракси, институционал-
ној и ad hoc, нема свог оправдања. Ако је ratio legis оваквих дефиниција 
до сада био креирање конкурентне регулативе за подстицање страног 
улагања (у условима недовољности домаћег), како би се на тој основи 
створиле компаративне предности на извозном тржишту страних улога 
и обезбедила повољна пословна (инвестициона) клима, онда се чини да 
је деценијско искуство демантовало таква очекивања и уверења. Не спо-
рећи чињеницу да је конкурентна регулатива изузетно важна за страна 
улагања, ипак се мора констатовати да су наше досадашње инвестиције у 
ту чињеницу биле пренаглашене, некритичке и у одређеној мери преви-
ше поданичке. Повољнија и конкурентнија пословна клима за обимнија 

                                                 
59  Вид. Duke Energy Electroquil Partners &Electroquil S.A. v. Republic of Ecuador (ICSID Case No. 

ARB/04/19), Award, August 18/2008; Parkerrings-Companiet AS v. Republic of Lithuania (ICSID Case 
ARB 05/8), Award, September 11/2007; Alex Genin, Eastern Credit Limited, Inc. A.S. Baltoil v. The Repu-
blic of Estonia (ICSID Case, No. ARB 99/2), Award, June 25, 2001; EDF (Services) Limited v. Romania 
(ICSID Case, No. ARB 05/13), Award, October 8, 2009; Plama Consortium Limited v. Republic of Bulga-
ria (ICSID Case No. ARB 03/24), Award, August 27, 2008; El Paso Energy International Company v. The 
Argentine Republic (ICSID Case No. ARB 03/15), Award, October 31, 2011; O and L v. Slovak Republic 
(UNCITRAL), Award, April 23, 2012. 

60  Вид. Campbell McLachlan QC, Laurence Shore, Matthew Weiniger, International Investment Arbi-
tration, Substantive Principles, Oxford University Press, 246–247. 

61  Има залагања и за даље незакључивање ових БИТ-ова и раскид постојећих (наводно, тако је већ 
поступио Бразил и то му није донело умањење страних улагања, а за то се спремају и Јужна Афри-
ка, Индонезија и Индија), како би се сузбила манифестација моћи транснационалних корпораци-
ја над мањим државама, које су по овом основу често одговорне (таква је пракса међународних 
инвестиционих трибунала) као тужене због „незаштите њиховог улога у тим земљама”. Према не-
ким изворима, до сада су међународне корпорације водиле око 600 процеса изузетне вредности 
против многих држава. Вид. Миленко Срећковић, „Зелен(ашк)а економија”, Политика, 23. фе-
бруар 2016. године, 22. 
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и дугорочнија страна улагања, посебно у привредне гране и подручја где 
је наш интерес, успоставља се пре свега високим прагом правне сигурно-
сти (конкурентно право које се примењује пре свега од државе која га 
ствара, а затим и свих других субјеката, стабилно право, снажне институ-
ције, ефикасно и само праву одговорно судство, ефикасна и професио-
нална државна управа). Отуда, „права” дефиниција страног улога мора 
бити и довољно широка (да обухвата сва директна улагања и нека инди-
ректна, која претпостављају дугорочност и ризичност, суштински обо-
страни интерес и инвестицију у економском смислу), али и довољно уска 
(да искључи класичне комерцијалне послове промета робе и услуга, крат-
корочне послове и послове који нису од суштинског интереса за обе 
стране и који нису инвестиција у економском смислу речи). 
 

VII Сарадња компанијске и стечајне регулативе 
Својеврсни „берлински зид” класификације трговачких друштава 

на друштва лица (друштва са неограниченим ризиком и без капитала) и 
друштва капитала (друштва с ограниченим ризиком и друштва с мини-
малним законом одређеним капиталом), управо на основи обавезности 
или необавезности минималног основног капитала, као и на основи по-
стојања или непостојања солидарне одговорности власника (ортака, чла-
нова, акционара) за обавезе друштва сопственом имовином, развојем 
компанијске регулативе полако се напушта у његовим оштрим формама 
и прелази у систем нијансираних разлика. 

Идеја еx ante заштите инвеститора путем минималног законског 
основног капитала и правила о одржању тог капитала, током постојања 
трговачког друштва као друштва капитала, под утицајем англосаксонске 
праксе оснивања најраспрострањеније форме таквог друштва – друштва 
с ограниченом одговорношћу без минималног капитала, полако се при-
хвата и у континенталној пракси на основици искуственог сазнања да та-
ква функција овог капитала није посебно значајна за генерално обезбеђе-
ње инвеститора.62 Истина, тачно је да, што компанија има мањи капитал, 
то је и већи ризик њених поверилаца, али постављање високих лествица 
                                                 
62  Француска: Code de commerce (édition 2007), чл. 223-2 – висина минималног основног капита-

ла друштва с ограниченом одговорношћу утврђује се статутом друштва; Швајцарска: Loi 
fédérale complétant le Code civil suisse (1911, 2008), чл. 773 – минимални основни капитал изно-
си 20.000 франака; Немачка: минимални основни капитал „правог” GmbH је 25.000 евра, а 
ако има мање, тада важе посебне одредбе и оно не може бити означено као форма GmbH, већ 
као „UG (haftungsbeschrankt)” – Sec. 5 para 1 and sec. 5a para 1 Limited Liability Company Act. 
Вид. Gerhard Wirth et al., Corporate Law in Germany, 2nd edition, 2010, 4–5. 
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тог капитала онемогућује улаз нових компанија на тржиште и, с друге 
стране, обезбеђује постојећим компанијама монополску позицију. Нај-
зад, високи стандарди минималног капитала повећавају административ-
не трошкове оснивања компанија. Слични су ефекти и евентуалног ин-
ститута обавезног осигурања, уместо минималног основног капитала.63 

Истовремено са претходним процесом, међутим, развија се инсти-
тут ex post заштите инвеститора кроз одговорност (неограничeну или 
ограничену) директора – управе (проблем је што то, у крајњем случају, 
отвара питање пребацивања тог увећаног ризика директора на компанију 
преко накнада које им плаћа) и власника тог друштва у случају његове 
инсолвентности и недопуштених плаћања из имовине друштва власни-
цима, на штету поверилаца, што им даје предност у односу на повериоце 
(основ фаворизовања власника, који треба да сносе ризик пословања дру-
штва најмање до висине свог улога и на тој основи стеченог капитал уче-
шћа, није битан: исплата дивиденде, исплата несагласних акционара у 
случају стицања основа утврђених законом, исплата по основу повлаче-
ња и поништаја акција или удела, исплата по основу откупа акција или 
удела акционара или чланова од стране самог друштва, о чијим се акција-
ма или уделима ради – сопствене акције/удели, и слично). Чини се да је 
ово пут и за развој наше компанијске регулативе,64 која у новом закону 
наговештава такав прилаз, али јој недостаје усклађеност са стечајном ре-
гулативом.  

Одговорност директора за недопуштена плаћања члановима или 
акционарима друштва и одговорност чланова и акционара друштва (нео-
граничена или ограничена) актуелна је у основи посебно код инсолвент-
ности друштва капитала. Институт компанијског права који се односи на 
„пробијање правне личности” („злоупотреба правне личности”, „привид 
правног лица”, „привредни идентитет”) у овом случају није сасвим ефи-
касан (тужба за утврђење постојања те чињенице и дужина тог поступка), 
те решење треба тражити у посебним правилима стечајног и извршног 
права (аутоматска одговорност). Евентуално обесмишљавање такве одго-
ворности располагањем сопственом имовином (као основицом неогра-
ничене или ограничене солидарне одговорности) од стране директора 
(управе) или чланова и акционара друштва, одређено време пре стечаја 
таквог трговачког друштва, могло би бити предмет права побијања, у 
                                                 
63  Вид. F. H. Easterbrook, D. R. Fischel, The Economic Structure of Corporate Law, Cambridge, Mas-

sachusetts, 1996, 60–63.  
64  ЗОПД, чл. 133 и 134, 230 и 231 и 328.  
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смислу општих или посебних правила овог института (побојна тужба). 
На овај начин „фином” сарадњом компанијске регулативе и стечајне ре-
гулативе омогућује се и флексибилност прве (компанијске) и заштита 
инвеститора деловањем друге (стечајне). 

Како заштита поверилаца кроз институте уговорног права није 
довољна, то таквој заштити, што је за сигурност пословања посебно ва-
жно, треба да допринесу својим институтима и компанијско и стечајно 
право, посебно и комплементарно. Тако, на пример, у Великој Британији 
скорије судске одлуке заузимају став: „Кад је компанија инсолвентна или 
сумњиве солвентности или на ивици инсолвентности, новац поверила-
ца је изложен ризику понашања директора и тада у извршавању дужно-
сти у компанији морају водити рачуна о интересима поверилаца као при-
марним, посебно у извршавању дискреционих дужности.”65 Ипак, ова ду-
жност директора је имперфектна, јер не може бити предмет принудног 
извршења од стране поверилаца, који морају чекати све до отварања по-
ступка банкрота и именовања управника. У САД, судови по традицији 
одбијају да прошире фидуцијарну дужност директора према повериоци-
ма корпорације и наглашавају да су права поверилаца ограничена на пра-
ва из уговора. Отуда се од директора не захтева да при доношењу својих 
одлука узме у обзир интересе поверилаца. Ипак, неки судови говоре о 
промени фидуцијарне дужности у случају стечаја, када она престаје да 
постоји према корпорацији и почиње да постоји према повериоцима.66 У 
Немачкој, питање евентуалне фидуцијарне дужности директора компа-
није према повериоцима (изван уговорног контекста) помиње се само у 
следству расправе о друштвеној одговорности компаније. Реално, пове-
риоци имају само уговорна права према компанији, а у случају неплаћа-
ња дуга, права која имају на основу стечајних прописа.67 

 Висока група експерата за реформу компанијског права ЕУ (Win-
ter Report) препоручила је прихватање у ЕУ института енглеског права – 
Wrongful Trading (фидуцијарна дужност и по основу тога одговорност 
директора према повериоцима у случају инсолвентности или сумњиве 

                                                 
65  Вид. H. Fleischer, „The Responsibility of the Management and Its Enforcement”, Reforming Com-

pany and Takeover Law in Europe (eds. G. Ferrarini et al.), Oxford, 2004, 394. 
66  Ira Millstein, Holly Gregory, Ashley Altschuler, „Fiduciary Duties Under US Law”, ABA – Section 

of Business Law – The Director' s Relationship to the Corporation / A Multijurisdictional Forum on 
Fiduciary Duties, presented by: Committee on Corporate Governance and Committee on Corpora-
te Laws, 2004, 34–35. 

67  Вид. H. Fleischer, 395. 



ОСНОВНА ТЕМА                                                                                 Право и привреда 
 

 37 

солвентности компаније).68 Реч је о томе да директори, када по основу 
своје дужности савесности и пажње треба да предвиде стечај компаније, 
морају да обуставе плаћања, ради заштите интереса поверилаца, у про-
тивном су одговорни према повериоцима друштва над којима се отвори 
стечај, и то у висини коју према дискреционом овлашћењу одреди суд. 
Кључна тачка овде је релевантни моменат процене када ступају у дејство 
правила института Wrongful Trading („моменат истине”) и тиме и питања 
обима заштите нових поверилаца који улазе у уговорни однос са компа-
нијом након тог критичног датума. Ипак, мишљења у правној теорији у 
вези са овим институтом су крајње подељена.69  

 У Немачкој се говори о одговорности директора за одлагање сте-
чаја, с обзиром на то да, у случају неспособности плаћања (доспелих оба-
веза) или презадужености (када обавезе прелазе вредност имовине), по-
стоји њихова дужност да „без одлагања” писмено обавесте надлежни сте-
чајни суд и да обуставе плаћања (у противном, одговарају имовински). У 
основи се овај институт неспособности плаћања (инсолвентност) немач-
ког стечајног права приближава аналогном институту енглеског права – 
тесту солвентности (Wrongful Trading Rule). Исто важи и за институт 
презадужености немачког права, који је аналоган енглеском институту 
тест биланса стања имовине.70 Ипак, нема потпуног знака једнакости, с 
обзиром на то да Wrongful Trading Rule у концепцији енглеског права 
пружа мало сигурности и заштите за директоре.71 Коначно, у немачком 
праву је предложено да овом одговорношћу буду обухваћени и чланови 
и акционари који не обавесте благовремено стечајни суд о неспособно-
сти плаћања и не обуставе плаћања, али само у случају да директори нису 
на располагању – нпр. напустили су земљу ради избегавања одговорно-
сти (нема ослобођења за мањинске акционаре, по логици самог предлога 
закона, осим ако докажу да нису знали за инсолвентност или да нису зна-
ли за недоступност директора).72 

 
 

                                                 
68  Вид. Winter Report, 2002, 68–69. 
69  Вид. H. Fleischer, 396–397. 
70  Вид. H. Fleischer, 399–400. 
71  Вид. Ulrich Noack, Michael Beurskens, „Modernizing the German GmbH – Mere Window Dres-

sing or Fundamental Redesign?”, European Business Organization Review (EBOR), Vol. 9, No. 
1/2008, 119. 

72  U. Noack, M. Beurskens, 119–120.  
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VIII Закључне одреднице 
„Невидљива рука тржишта” не може „видљивој руци државе” од-

узети улогу регулатора и креатора регулаторног оквира, заштитника две 
основне полуге сваке економије – својине и уговора, и то путем снажног 
институционалног капацитета, као и предводника стратешких праваца 
развоја (подршка одређеним гранама привреде; подршка неразвијеним 
деловима земље; дискретни економски патриотизам заштите домаће 
привреде прописивањем стандарда, нецаринских мера заштите и дозво-
љене економске помоћи – „економски национализам”; реформа јавног 
сектора; изградња инфраструктуре – од путева до телекомуникација; уна-
пређење пословног амбијента – правна сигурност, политичка стабилност, 
економска стабилност, владавина снажних институција; обезбеђење ма-
кроекономске стабилности, уређених јавних финансија, заштита живот-
не средине, обезбеђење конкуренције и сузбијање монопола) и, коначно, 
снажан институционални мониторинг (надзор). Али, држава не може и 
не сме имати улогу у ограничавању слободе уговарања и аутономије уго-
ворних односа.  
 У контексту промене улоге државе у економији разумљиво је и 
мењање карактера привредне регулативе, која у савременом све глобали-
зованијем свету иде у правцу својеврсног подруштвљавања – држава ви-
ше није једини привредни законодавац (губитак монопола), већ се поја-
вљује више доносилаца привредне регулативе (подруштвљавање при-
вредне регулативе): саморегулаторне организације, привредни субјекти 
(аутономна регулатива као општи извор и слобода уговарања као поједи-
начни извор). С друге стране, карактер привредне регулативе се мења 
утолико што привредну регулативу доминантно не прати више обаве-
зност принудљивости извршења (државна санкција) – тзв. тврдо право, 
већ све наглашенији изостанак државне принудљивости извршења, уз 
аутономне санкције финансијских тржишта за које је питање правне 
природе отворено – тзв. меко право. Својеврсно подруштвљавање при-
вредне регулативе, и поред добрих намера, води слабљењу квалитета и 
ауторитета права због дифузности санкција неизвршења, посебно изо-
станка санкције државне принуде извршења. 
 Овај процес „разводњавања права” појачан је посебно због увере-
ња пословне јавности да постоји блиска спрега моћних привредних ло-
бија и институција законодавног процеса, тако да се закони доносе по 
мери уских монополских интереса уског круга економских власника др-
жаве, а не по мери општих интереса и привредноправне сигурности. 
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Бројни недостаци и самог поступка доношења закона (недовољна јав-
ност, некредибилност радних тела, хитност, брза амортизација, правно 
некритичко трансплантирање, изостанак јасне концепције развоја прав-
ног система, „кратки спојеви“ англосаксонске и континенталне регулати-
ве, некритичко преписивање европских хармонизованих прописа и кад 
за то не постоји правна обавеза, интензивирање поља правне несигурно-
сти, временско раздвајање момента ступања на снагу закона и момента 
почетка њихове примене, и слично) директно резултирају и у правном 
феномену „незаконског права”. Све ово умањује ефикасност закона, тиме 
и ефикасност привреде, која се све мање налази у окружењу економских 
слобода и слободе избора, а све више је укотвљена у раље политике, слу-
жећи тако управо потребама политике. Уместо тога, ако се жели конку-
рентност, развојност, нема бољег рецепта од гаранције регулативе за по-
вратак привреде привредним слободама (схваћеним као могућност избо-
ра) и тиме и самој себи, у дефинисаним законским оквирима. Ако јој на 
том путу сапутник буде привредна регулатива у раљама привреде, а не у 
раљама политике, њен развој и конкурентност неће изостати. У против-
ном, ако и привредна регулатива буде у раљама политике, врло брзо не-
ће бити у стању да служи ни политици која је присваја („приватизација 
државе”), а ни привреди ради које постоји. 
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LAW AND COMMERCIAL BUSINESS 

 

Summary 
 In this article the author discusses the issue of relations between com-
mercial regulations and commercial business. Claiming irreplaceable role of sta-
te in regulating of commercial environment and stable legal framework for acti-
vities of commercial entities, as well as obvious change of classic role in the sense 
of need of specific development of law from hard law toward soft law, the author 
points out that it needs to provide absolute and inviolable guaranties to the free-
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dom of contracting and contract protection, without its own violation of these 
two basic principles of market economy. 

In that respect, the author critically observes regulation status in nume-
rous fields of economy giving a variety of suggestions for its improvement: com-
mercial companies, public enterprises and public private partnership, capital 
market, creditor protection, especially through cooperation of company and 
bankruptcy law. Also, the author particularly considers potential responsibility 
of the state as of non-contractual party, based on concluded bilateral investment 
treaties (BIT) with other countries regarding foreign investments protection 
and, in that context, suggests more restrictive definition of the notion „invest-
ment”, as well as of real meaning of so called stabilization clause (freezing clau-
se) with regard to (un)changeability of legal regime existing in the moment of 
conclusion of investment contract, what consequently affects legal regime and 
possible state responsibility, along with domestic contractual party. 
Key words: commercial law, commercial business, freedom to contract, contract 

protection, foreign investments, state responsibility, commercial 
companies, company law, bankruptcy law, capital market. 


