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редовни професор Универзитета „Привредна Академија“  
у Новом Саду и научни саветник  
 

ПОСЛОВНИ СИСТЕМ ФРАНШИЗИНГА – ШАНСА  
ЗА ПРИВРЕДНИКЕ У СРБИЈИ 

 

Резиме  
 Франшизинг, као посао уговорне кооперације између правно неза-
висних субјеката, представља веома ефикасан облик ширења мреже при-
вредног пословања у домену успостављања система продаје роба и врше-
ња услуга по одређеном, стандардизованом, системском моделу. Франши-
зинг је проверено успешан модел пословне сарадње за оба кооперанта (обе 
уговорне стране – даваоца и корисника франшизинга). Хронолошки гле-
дано, од свог настанка до данас, франшизинг се развијао попримајући све 
сложеније облике са све већим степеном интеграције у систем, све до да-
нашњег развијеног облика business format franchising-a. Због својих несум-
њивих предности у домену савременог привредног пословања, као и кори-
сти које установљавају за обе уговорне стране, франшизни послови су 
широко прихваћени широм света. Имајући у виду тренутно стање срп-
ске привреде, потребу за новим ефикаснијим облицима пословања као и 
за проналажењем успешнијих видова инвестирања, евидентно је да би 
бржи и успешнији развој франшизних послова био веома потребан и пре-
поручљив. 
 У раду се, поред специфичности франшизинг посла и пратећих 
уговора, анализирају потребе и могућности српске привредеза развој овог 
облика привредног пословања. У контексту услова за развој франшизинга 
нарочита пажња посвећена је правном оквиру чију окосницу представља-
ју решења дата у Нацрту Грађанског законика.  
Кључне речи:  франшизинг, уговор о франшизингу, „Business format fran-

chising“, Нацрт Грађанског законика. 
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I Франшизинг посао и франшизни систем 
Франшизинг представља специфичну дистрибутивну технику (об-

лик вертикалне сарадње између учесника у ланцу дистрибуције) која инте-
грише дистрибутивни систем уговором уместо ланцем власништва којим се 
управља из једног центра.1 Изнета дефиниција једна је од више односно ве-
ћег броја могућих.2 Како ће се појмовно-теоријски одредити франшизинг 
зависи од тога који се од његових аспеката у конкретном случају посматра. 
Генерално говорећи сваки од привредних послова има своју економску 
страну (суштину), свој разлог постојања и своје особености. Да би се, у прав-
ном окружењу, могао уобличити и реализовати, одређени привредни однос 
добија своју правну форму. Ту правну форму чини уговор, а уговори су, дру-
гим речима, правна средства за реализацију одређених економских односа 
(послова). И економски и правни аспекти привредног посла могу се у циљу 
изучавања посматрати изоловано, али у „реалној стварности“ они предста-
вљају нераскидиву целину. Уговори (као правни аспекти) добијају специ-
фичне карактеристике зависно од економских специфичности посла који се 
њима реализује. Код уговора насталих у пословној пракси, којима франши-
зинг несумњиво припада, то је нарочито уочљиво. Имајући у виду претход-
но изнето становиште, у економском смислу речи, дакле, франшизинг по-
сао представља облик сарадње (кооперације) самосталних привредних су-
бјеката који се заснива уговорним путем.3 Познато је да у привреди паралел-
но егзистирају и други видови пословне сарадње чији основи настанка нису 
уговори између пословних партнера. Овакви, доста различити, облици са-
радње имају првенствено статусни карактер. 

Поред уговорног начина повезивања, битну специфичност франши-
зних послова представља и самосталност односно правна независност по-
словних партнера као и висок степен пословне повезаности,4 која расте са 
развојем и унапређивањем франшизних система. Једну од врло важних осо-
бености франшизинга, као облика пословне интеграције, представља и чиње-
                                                 
1  V. R. Emerson, „Franchising and the Collective Rights of Franchisees, Vanderbilt Law Review, vol. 

43:1503, 1508 
2  Врлета Круљ, Правни режим и облици концентрације у привреди, Београд, 1987, 149; Деша 

Мликотин-Томић, Уговор о франшизингу, Загреб, 1986, 14; Knigge, Franchise sisteme, Berlin, 1973, 
36; Stenwort-Kirby, „Franchising and the Franchise Relationships“, Директор, бр. 1/1991, 49. 

3  Иванка Спасић, Франшизинг посао, Београд, 1996, 14; Младен Драшкић, Уговор о франши-
зингу, Београд, 1983, 13. 

4  Корисник франшизинга послује под фирмом даваоца, користи његове робне ознаке и ди-
стинктивне знакове, користи даваочев know-how односно његове пословне и техничке мето-
де и искуство. 
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ница да се он заснива на принципу и методама стандардизације роба и услуга. 
Профилисани стандард по коме се роба и услуге једног учесника у франши-
зинг послу препознају (и разликују од сличних и других франшизних систе-
ма) представља саставни и врло битни део њиховог пословног image-а.  

Хронолошки посматрано франшизинг се, у пословном свету, поја-
вио почетком прошлог века, креирала га је инвентивна и прагматична 
америчка пракса следећи незадрживе импулсе привредног развоја. Пуни 
процват и експанзију франшизинг пословање достиже средином дваде-
сетог века; од тада франшизинг послови се непрестано усложњавају, ме-
њајући се од почетних – релативно једноставних облика продаје робе и 
вршења услуга, до савремених пословних система које карактерише ве-
лики степен пословне интеграције и стандардизације.5 Осим све веће 
сложености и софистицираности посла франшизинг се, као пословни си-
стем, шири обухватајући све већи број привредних делатности6 од ди-
стрибуције (где се првобитно појавио), преко области малопродаје (fast 
food ресторани, продавнице „брзе хране“, продаја одређених производа, 
ауто делова, сервиси), области туризма, хотелијерства и камповања, по-
слова изнајмљивања и закупа (изнајмљивање аутомобила, камиона, јах-
ти, чамаца и других пловила), области услуга -пословних и персоналних 
(сервиси разних врста), области личних услуга као и услуга образовања. 
Може се рећи да се франшизинг посао, у данашње време, инфилтрирао у 
све области привреде сем у област тешке индустрије и пољопривреде. 

У пракси франшизинг посао се реализује путем специфичног (sui ge-
neris) уговора. У зависности од врсте посла постоје и различити облици 
                                                 
5  У свом развоју франшизинг је прошао кроз две фазе, фазу „традиционалног“ и фазу „интеграл-

ног“ концепта. Традиционални концепт франшизинга карактерише превасходно уступање пра-
ва продаје производа уз пренос права коришћења трговачког имена (product and trade-name 
franchising). Овај однос се појављује као однос испоручиоца и продавца у коме продавац приба-
вља и део „идентитета“ произвођача. Овај облик се назива и франшизингом „прве генерације“ 
а појављује се нарочито често код производње безалкохолних пића (Coca-Cola, Fanta) и ауто де-
лова. Интегрални концепт франшизинга представља текућу сарадњу између даваоца и кори-
сника франшизинга која, поред већ класичног уступања производа, услуга и trade-mark-a, обу-
хвата и целокупно пословање, маркетинг стратегију, начин и методе рада, интелектуалну своји-
ну и know-how, надзор, контролу и помоћ даваоца. Овде се не продаје само производ већ се пр-
одаје (и цео) пословни концепт. Овај концепт познат је под називом „франшизинг пословног 
фромата“ (business format franchising) аназива се још и франшизингом „друге генерације“. 
Oпширније вид. Mиле Јовић, „Франшизинг и пракса истине и заблуде, Koрпорација (франши-
зинг) услов опстанка малих привредника и великих корпорација“, Зборник радова са сабора ма-
лих привредника одржаног у Врњачкој Бањи 26-28 децембар 1990. године, 4 

6  Здравко Глушица, Франшизинг, Нови Сад, 1991, 29-33. 
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франшизних уговора (unit, master, developement, под-франшизинг и други 
типови уговора). Без обзира на врсту посла и њему припадајућег уговора, 
као и на њихове специфичности, сви облици франшизинг уговора имају не-
ке заједничке карактеристике на основу којих би се могло закључити да, код 
франшизинг посла, једна уговорна страна давалац франшизинга уступа екс-
клузивно право продаје робе или вршења услуга другој страни кориснику 
франшизинга, омогућавајући му да наступа под његовим заштићеним име-
ном (фирмом) уз коришћење његових лиценци, трговачких и робних жиго-
ва и других знакова разликовања, уз коришћење његових техничких и ко-
мерцијалних метода пословања (know-how-a), маркетинга и оглашавања. 
Давалац такође пружа и услуге стручне помоћи и обучавања кадрова. Кори-
сник, послујући за свој рачун и на свој ризик у саставу франшизиног систе-
ма, за уступљена права и извршене услуге, плаћа одговарајућу накнаду.7  

Франшизинг, како је већ речено, спада у облике вертикалних интегра-
ција; због свеприсутне потребе да се, на тржишту, што пре доспе до купца и 
потрошача услуга, као и да се ови придобију за сопствени производ, привред-
ници су посегнули за различитим облицима сарадње, међу најважнијима су 
облици вертикалне сарадње. Вертикална сарадња је облик сарадње између 
привредника на различитим нивоима степена дистрибуције (произвођач-ве-
летрговац-малопродавац).8 Сарадња може бити успостављена на различитим 
основима – власничком (корпоративном), управном (ауторитативном) или 
уговорном.9 Код корпоративног система постоји власнички однос једног 
предузећа над свим осталим субјектима у систему. Овакви пословни гиганти, 
код којих нема хијерархијског односа између елемента система, опстају само у 
повољним тржишним условима где постоји велика тражња.10 Други систем 
сарадње је тзв. ауторитативни, ово је неформални систем (нема својинског 
нити уговорног основа настанка), систем се успоставља на основу раније 
створене позиције, односно доминације. Будући да нема правног основа овај 
систем је „непостојан“ будући да је пословна доминација променљива катего-
рија и зависи од економских односа. Овакви системи су, за разлику од прет-
ходних, флексибилнији и лако се мењају. Њихова главна мана је управо недо-
                                                 
7  И. Спасић (1996), 46. 
8  O oдносима oвих категорија вид. Маrtin Мendelsohn, The Guide to Franchising, 5th ed., London 

- NY, 1992, 37-42. 
9  Philip Kotler, нав. према: Владета Кандић, Франшизинг као маркетинг стратегија предузећа, 

магистарска теза, Београд, 1990, 10. 
10 У случају да дође до пада тражње овакви гломазни системи неће се моћи брзо преструктуи-

рати што представља њихову веома слабу страну, опширније вид. Тамара Миленковић-Кер-
ковић, Уговор о франшизингу-тајна успеха, Ниш, 1998, 31 и даље. 
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статак основа. Уговорни системи представљају облик повезивања учесника у 
ланцу дистрибуције (од производње до продаје робе или вршења услуга). По-
везивање учесника у систему остварује се путем облигационих уговора; по-
стоји више типова уговора о успостављању вертикалних интеграција, ту спа-
дају уговори о ексклузивној дистрибуцији (exclusive dealings),11 селективној 
дистрибуцији, ексклузивној куповини, агентури,12 requirement contracts13 као и 
уговори о франшизингу (franchising contracts). Међу, за привреду најинтере-
сантније, спадају облици ексклузивне дистрибуције и франшизинга. 

Франшизни систем представља специфични (уговорни) облик по-
словног система, који настаје између даваоца и корисника франшизнига 
(једног или већег броја њих). Како је већ речено корисник франшизинга 
стиче право да иступа у пословању под даваочевим пословним именом, да 
користи његове жигове, лого и друге дистинктивне знакове. Оно што је изу-
зетно важно у том послу је чињеница да давалац преноси кориснику и своје 
пословно знање и искуство (know-how) које је суштина франшизинг посло-
вања. Сем уступања поменутих права давалац у франшизинг послу пружа и 
стручну помоћ, врши инструктажу и обучавање кадрова а врши и друге 
(уговорене) услуге за корисника. Са друге стране давалац има право надзора 
над радом корисника франшизинга. У овом систему, једнообразно система-
тизованом и стандардизованом, уговорни партнери су правно независни и 
самостални субјекти (корисник делује у своје име, за свој рачун и на свој ри-
зик). Без обзира на ту, иначе врло важну чињеницу, систем је доста чврсто 
пословно повезан и монолитан и једнообразан према трећима. Што је фран-
шизни посао скоријег датума, његова сложеност је већа а степен унутрашње 
кохезије је виши.14 Наравно да унутрашња повезаност зависи од типа по-
словних веза које се конкретно успостављају. 
                                                 
11  Уговори о (ексклузивној) дистрибуцији се реализују у пракси посредством два уговора - ге-

нералног, који је оквирни и једног или више појединачних уговора. Оквирним споразумом 
се утврђују само битни елементи будућих уговора а појединачним се утврђују детаљи (нарав-
но све ускладу са генералним). Вид. Иванка Спасић, „Уговори о дистрибуцији“, Право и при-
вреда, бр. 7-9/2013, 164. 

12  Agency је установа англосаксонског права која у себи обједињује својства свих облика уговора 
о заступању (посредовање, заступање и комисион). Вид. Младен Драшкић, Међународно при-
вредно уговорно право, Београд, 1984, 345 и даље. 

13  Код requirement contracts-а, који су иначе донекле слични ексклузивној дистрибуцији, купац се 
обавезује да купи одређену количину робе ради даље продаје (препродаје). Продавац се не обаве-
зује да ће ту робу продавати искључиво и само том купцу нити се, пак, купац обавезује да ће уна-
пређивати продају и повећавати промет те робе. Ови уговори су чести у унутрашњем промету, ре-
цимо, у области продаје пива и нафтних деривата. 

14  Са развојем франшизинг посла системске везе се развијају, а целокупан систем усложњава. 
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II Уговори о франшизингу 
Франшизинг уговор је облигациони уговор којим се реализује 

франшизинг посао (посао кооперације између пословно независних су-
бјеката). Напред у тексту је дата општа и детаљна дефиниција уговора ко-
ју стога овде нећемо понављати. Уговор о франшизингу наравно увек са-
држи (битне) елементе заједничке свим уговорима (назнаку о коме се 
уговору ради, називе и податке који се тичу уговорних страна, означење 
предмета уговора, утврђивање обавеза странака, рокове извршења, датум 
и место закључења уговора и слично). Осим општих, франшизинг угово-
ри садрже и велики број специфичних елемената који се односе на права 
и обавезе странака, њихову одговорност, накнаду штете, рокове трајања 
и могућност продужења уговора и слично. Због ограничености простора 
није могуће детаљније анализирати све специфичности овог уговора, 
стога ћемо истаћи само најбитније. Неке од специфичности франшизин-
га односе се на фазу пре закључења уговора (предуговорну), док се друге 
односе на саму уговорну садржину (специфичности у вези са правима и 
обавезама странака). 

Пре кратке анализе специфичности франшизинг уговора треба по-
менути да постоји више облика и врста франшизинг уговора (будући да има 
и већи број облика франшизних послова). Неки од облика франшизинг уго-
вора специфични су само за међународно франшизно пословање док се 
други јављaју у међународним и у домаћим пословима. Међународни фран-
шизинг посао се може реализовати путем директног (direct) или путем ма-
стер-франшизинг (master-franchise) уговора.15 Уколико овакви „класични“ 
облици реализације посла нису погодни могу се користити и други облици 
дистрибуције и уговори који их прате.16 Директно пословање обухвата поје-
диначне (јединичне) уговоре (unit franchising) и развојне уговоре (develop-
ment agreement). Код јединичних (или појединачних, будући да оба термина 
одговарају суштини) уговора давалац франшизинга уступа франшизе поје-
диначним корисницима у страној земљи (уговор је међународни).17 Као спе-
цифични облици реализације директног франшизинга могу се појавити и 

                                                 
15  UNIDROIT Водич за међународне споразуме о мастер-франшизингу, Рим 2007, Ниш 2010, 12. 
16  Други пословни облици (и уговори) који се могу користити су уговори о „bare-bones“ лицен-

цама, „scaled down“ („умањеним“) верзијама мастер-франшизинга као и хибридни франши-
зно-лиценцни уговори; UNIDROIT Водич, 12.  

17  Овакав облик пословања данас се мање користи, осим ако се ради о географски и културно 
блиским земљама (користи се углавном за „хотелијерски“ франшизинг). 
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огранци (branches) и подружнице (subsidiaries);18 уговорно гледано овде се 
ради о домаћим уговорима. Међународни франшизинг може се реализиова-
ти и путем заједничких улагања (joint-venture).19 Код развојних уговора deve-
loper добија право да отвори одређен број пословних јединица на утврђеној 
територији а у складу са претходно утврђеним планом.20 Мастер-франши-
зинг уговор је такав уговор код кога (мастер) давалац франшизинга уступа 
локалном партнеру (sub-franchisor-у) ексклузивно право да на одређеној те-
риторији отвара пословне јединице и у њима послује и/или да та уступљена 
права и сам даље уступа својим подуговарачима – корисницима франши-
зинга. Локални партнер (или партнери) наступају као даваоци франшизин-
га на домаћем тржишту закључујући уговоре са (домаћим) корисницима 
франшизинга. Паралелно постоје два споразума – међународни (између ма-
стер даваоца франшизинга и његовог локалног партнера) и један (или ви-
ше) домаћих споразума између локалног даваоца и домаћих корисника 
франшизинга (не и потрошача).21 Код мастер уговора, као веома значајна ја-
вљају се питања односа између уговорних странака а изузетно битне су и 
последице које могу наступити у одређеним ситуацијама, пре свега, раскида 
мастер уговора.22 

 

1. Специфичности закључивања франшизинг уговора  
– предуговорна фаза 

Због природе франшизних послова предуговорна фаза (фаза из-
бора партнера и закључења уговора) веома је специфична. Свака од по-
тенцијалних уговорних страна има своје озбиљне разлоге да сауговарача 
бира са великом пажњом. Даваоцу франшизинга није свеједно ко ће по-
словати под његовим заштићеним именом, ко ће се укључити у његов по-
                                                 
18  Опширније вид. Lena Peters, „The Draft UNIDROIT Guideto Franchising – How and Why“, Uni-

forme Law Review, бр. 4/1996, 700. 
19  У случају стварања joint-venture-a давалац франшизинга и локални партнер стварају зајед-

ничко предузеће на циљном тржишту. Ово предузеће даље шири пословање ступајући у ма-
стер споразуме и дајући под-франшизе. Вид. International Franchising: UNIDROIT-a, Study 
LXVIII, Doc. 6, 3 

20  Опширније вид. Милан Париводић, Уговор о Франшизингу, докторска дисертација, Београд, 
2002, 59 и даље. 

21  О сложеним односима код мастер франшизинга вид. Иванка Спасић, „Мастер (генерални) 
споразум о франшизингу“, Страни правни живот, бр. 2/1997, 78.  

22  Поставља се, наиме, питање да ли се раскидом мастер споразума аутоматски окончавају и сви 
под-франшизинг споразуми или не; ако се прихвати претежно становиште да долази до 
аутоматског окончања свих уговора може се поставити питање компензације коју треба да 
добију корисници франшизинга; опширније вид. И. Спасић (1997), 79.  
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словни систем, колико ће пословни партнер успети да идентификује сво-
је пословање са давочевим и колико ће оно бити успешно. Потенцијал-
ном кориснику је веома значајно да најпре „изабере“ заиста успешног да-
ваоца франшизинга који има квалитетан производ и услугу, „заслужену“ 
пословну репутацију (goodwill), успешан маркетинг. Обема странама је 
пословна добит веома значајна. Због озбиљности ситуације у вези са 
(евентуалним) закључивањем уговора обе (потенцијалне) уговорне стра-
не имају нешто проширене обавезе, али и захтеве.  

Давалац франшизинга спроводи интервјуисање потенцијалних кан-
дидата при чему има могућност и право постављања бројних и веома детаљ-
них питања везаних за пословање будућег корисника франшизинга укључу-
јући ту и сасвим лична питања, уколико сматра да она могу утицати на во-
ђење посла и пословно одлучивање.23 Што се даваочевих предуговорних 
обавеза према кориснику тиче, оне су још озбиљније и бројније. Будући да 
непоштовање обавезе саопштавања података о пословању од стране даваоца 
може довести корисника у изузетно неповољну ситуацију, као и због чиње-
нице да је, у пракси, било бројних злоупотреба даваочеве повлашћене пози-
ције, право је, у пракси, било приморано да се „умеша“ чак и у земљама које 
не карактерише претерана интервенција законодавца у пословним односи-
ма. Најпре ту мислимо на САД које су прве усвојиле правне акте о обавезно-
сти предуговорног обавештавања корисника о најважнијим детаљима у ве-
зи са пословањем.24 Њихов пример следиле су друге англосаксонске25 али и 
земље континенталног права.26 Неке од земаља уређују питања предуговор-
ног обавештавања самостално (као lex specialis), док га друге земље регулишу 
заједно са уређивањем других, пре свега, облигационих али и питања обаве-
зне регистрације франшизинг уговора.27 

Коначно, због евидентног великог значаја питања предуговорног 
обавештавања усвојен је, под окриљем UNIDROIT, и Модел закон о обаве-
зном предуговорном откривању података о пословању (disclosure law).28 
                                                 
23  З. Глушица, 44. и даље. 
24  САД су 1979. године донеле тзв. FTC Rule (обавезни проспект понуде),UFOC (формулар са 

прецизно одређеним обавезним ставкама) као и федералне тзв. Baby FTC Rules (аналогна 
правила о откривању података обавезна на територијама федералних јединица).Амерички 
прописи имају карактер lex specialis-a. 

25  Канада, Аустралија. 
26  Француска, Шпанија, Италија, Белгија, Шведска, Румунија, Албанија. 
27  Тамара Миленковић-Керковић, „Због чега и како је потребно регулисати уговор о франши-

зингу у Србији“, Право и привреда, бр. 4-6/2015, 332. 
28  UNIDROIT Model Franchising Disclosure Law, 2002. 
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2. Специфичности уговорне садржине  
(права и обавеза странака) 

Садржину уговора чине права и обавазе странака. Наједноставни-
је је обавезе груписати зависно од тога да ли се оне тичу даваоца или ко-
рисника франшизинга.  

Даваочеве обавезе се могу поделити на оне којима се преносе спе-
цифична права и оне којима се врше одређене услуге. Када се ради о пре-
носу права, давалац најпре има обавезу да (на корисника) пренесе искљу-
чиво право продаје робе и/или вршења услуга. Поред права продаје дава-
лац преноси кориснику и право коришћења заштићеног пословног име-
на (фирме), лиценцу жига, лого, амблем, симболе као и друге знакове 
разликовања (дистинктивне знакове) које користи у пословању. Коначно 
давалац уступа кориснику и своје пословно знање и искуство (know-how). 
Know-how29 (који може бити пословни и технички) представља резултат 
укупног даваочевог пословног знања и искуства, стеченог у пракси и 
примењиваног са успехом обично током довољно дугог периода да се 
вредност и успешност потврде пословном репутацијом односно бројном 
и задовољном клијентелом (goodwill-oм). Кnow-how се „преноси“ у виду 
сложених упутстава садржаних у специфичној „књизи упутстава“ 
(Мanual).30 За разлику од фирме, лиценци и дистинктивних знакова, који 
се штите правом (интелектуалне својине), know-how се штити тајношћу. 
Доступношћу ових сазнања само даваоцу и лицу коме он уступа право 
коришћења (кориснику франшизинга) чува се ово специфично знање од 
неовлашћеног коришћења и злоупотребе.31 Поред уступања права дава-
лац има и обавезе вршења одређених услуга. Ту је, првенствено, обавеза 
образовања кадрова корисника који се морају оспособити за обављање 
делатности у сложеном франшизном систему. Поред сталног (почетног и 
текућег обучавања кадрова) давалац има и обавезу вршења одређених ад-
министративних и техничких послова које обавезно прате ово сложено 
пословање. Коначно, врло значајна обавеза даваоца везана је за обавља-
ње послова маркетинга, успешним маркетингом постиже се популариза-
ција франшизног система са једне стране а са друге добар и атрактиван 
маркетинг привлачи пажњу потрошача и опредељује их ка конзумирању 
одређених производа или коришћењу услуга. Поред поменутих најва-

                                                 
29  О специфичностима, начину преноса (уступању) као и запштити know-how-a видети у Погла-

вљу 11 UNIDROIT Водича за франшизинг, Рим 2007, Ниш 2010, 131- 144.  
30  М. Mendelsohn, 65-67 
31  О различитим облицима заштите франшизинг послова вид. М. Мendelsohn, 207-214. 
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жнијих обавеза у области пружања услуга, давалац може обављати (за ко-
рисника) и друге услуге које су утврђене уговором.  

Давалац наравно има право да врши надзор над радом корисника, 
како на почетку пословања тако и током његовог укупног трајања. Дава-
лац има и право на накнаду (Initial fee и Royality).32 

Корисник франшизинга има обавезу да плаћа накнаду (што је њего-
ва најважнија обавеза). Поред ове обавезе корисник је дужан да користи 
пренета права и уступљена знања у складу са одредбама уговора (у складу са 
стандардима и упутствима даваоца, али и правним прописима). Корисник 
најчешће има обавезу набавке робе од даваоца или лица које он одреди (ова 
обавеза је сасвим у складу са чињеницом да франшизни посао представља 
јединствену и једнообразну целину). Изузетно значајну обавезу корисника 
франшизинга представља чување пословне тајне. Већ је речено да одређена 
пословна знања, која се уступају кориснику, представљају резултат даваоче-
вог пословног знања и искуства, иновација, усавршавања и достигнућа. За-
штита ових осетљивих знања лежи у њиховој тајности и недоступности 
осталим привредницима - пословним конкурентима. Стога је ова обавеза 
изузетно важна. Коначно корисник има и обавезу неконкуренције у односу 
на даваоца (током трајања уговора на одређеној територији али и по њего-
вом престанку, током одређеног периода, корисник не сме користити усту-
пљена знања и сазнате методе те њима конкурисати даваоцу). Корисник мо-
же имати и друге обавезе утврђене уговором.  

Уговорну специфичност франшизинг посла представља и накна-
да. Франшизинг накнада је цена коју корисник франшизинга плаћа дава-
оцу за уступљена права и знања којима се користи у пословању. Специ-
фичност франшизинга исказује се и у домену наканаде. Наиме, постоје 
две врсте франшизинг накнаде: „приступнина“ (Initial fee) и накнада у 
правом смислу речи (Royality),33 која се плаћа током читавог трајања уго-
вора на уговорени начин (најчешће у проценту од пословања или перио-
дично - месечно тромесечно, полугодишње итд.). Приступнина се може 
сматрати ценом уласка у франшизинг систем и плаћа се једнократно.34 
Уобичајена накнада, пак, плаћа се на неки од поменутих начина (у складу 
са договором странака). 

                                                 
32 М. Драшкић (1983), 55 
33  И. Спасић (1996), 84-85. 
34  О различитим аспектима приступнине и њеним специфичностима вид. М. Мendelsohn, 91-92. 
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Уговорне одредбе о правима и обавезама странака спадају превас-
ходно у домен облигационог права, али се нека питања тичу и права кон-
куренције, финансијских прописа одредби о регистрацији појединих 
правних чињеница и стања и слично. Сем националних прописа који ре-
гулишу ову проблематику, који се могу и разликовати од земље до земље 
(нарочито када се ради о правима из интелектуалне својине и начину њи-
ховог уступања, као и правилима о регистрацији), ова питања су и међу-
народно регулисана актима у чијем је креирању и доношењу учествовао 
UNIDROIT. Правна питања франшизинга инволвирана у право конку-
ренције регулисана су одредбама права конкуренције ЕУ,35 али и нацио-
налним прописима (постоји веома висок степен усаглашености нацио-
налних прописа са правом ЕУ). 

 

III Могућности коришћења франшизинга  
у српској привреди 

Франшизинг је „доказано добар“ пословни систем како са станови-
шта корисника тако и даваоца франшизинга. Давалац франшизинга, фран-
шизним пословима, унапређује и шири пословање и повећава углед свог 
пословног система (goodwill-a). Све неспорне предности франшизног посла 
за даваоца могу се окарактерисати као финансијске и кадровске. Наиме, да-
валац франшизинга шири мрежу пословања без сопствених инвестиционих 
улагања и без улажења у (пословне) ризике. Када се ради о кадровима њих 
ангажује корисник франшизинга, те тако давалац не мора да троши своје 
ресурсе и пословну енергију на њихово ангажовање и комплетно оспосо-
бљавање. Уобичајено је иначе да давалац обучава кадрове корисника (ради 
се како о почетном инструисању, тако и о каснијем усавршавању). Ова оба-
веза је предвиђена као саставни део сваког пословног франшизинг уговора. 
Осим поменутих предности за даваоца, франшизно пословање садржи и 
иманентни ризик да ће даваочев пословни систем бити компромитован по-
словањем корисника (обично из недовољног знања и пословног несналаже-
ња, много ређе из неке артикулисане намере). 

Што се тиче користи од франшизинг пословања за корисника (ва-
ријанта у којој би се домаћи привредник појавио као корисник франши-

                                                 
35  Одредбе чл. 81-86 Римског уговора (које се односе на све вертикалне споразуме); Уредба 

4087/88 о блок-изузећима за категорију франшизинга (касније укинута); Уредба 2790/1999 о 
примени чл. 81(3) Уговора на категорије вертикалних споразума и усаглашених пракси; оп-
ширније вид. М. Париводић, 214. и даље. 
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зинга изгледа „реалнија“ имајући у виду стање националне привреде)36 
јасно је да потенцијални корисник франшизинга нема ни пословно зна-
ње ни искуство а ни капитал, стога је за њега франшизинг посао веома 
добро решење. Недовољно знање и искуство о пословању амортизују се 
уласком у франшизни систем који му пружа заштићено име, преноси му 
пословна знања, методе и технологију, маркетинг, обучава његове кадро-
ве и врши надзор. Што се тиче недостатка капитала треба напоменути да 
ће, послујући у саставу даваочевог пословног система, корисник много 
лакше долазити до финансијских средстава јер ће предности „познатог 
имена“ (даваоца) учинити да много лакше стекне поверење кредитора. 
Коначно, у пракси је проверено да се ризици и трошкови пословања ко-
рисника, како они почетни тако и каснији, смањују уколико се он анга-
жује „у саставу“ даваочевог разрађеног пословног система. Треба још јед-
ном нагласити да, без обзира на висок степен пословне интеграције и 
укључености корисника у систем даваоца, правно ови пословни субјекти 
остају независни, то значи да корисник сам сноси трашак и ризик посло-
вања (што наравно веома одговара даваоцу). Што се тиче негативних 
ефеката пословања по корисника јасно је да (уобичајена) уговорна нерав-
ноправност са негативним консеквенцама евидентно постоји (као и код 
свих пословних уговора где је једна страна пословно знатно јача од дру-
ге). Осим тога, корисник франшизинга током читавог пословног односа 
франшизинга трпи надзор даваоца. Уговори у већини случајева садрже 
клаузуле о одређеним рестрикцијама по окончању уговорног периода 
(немогућност коришћења стечених знања током одређеног периода, за-
брана откривања стечених пословних тајни и сл.). 

Зачеци франшизинг пословања везани су за привреду СФРЈ, где се 
франшизинг пословање почело развијати малим корацима али успе-
шно.37 Нажалост распадом заједничке државе и увођењем санкција Срби-
ји деведесетих година франшизни послови су грубо окончани а пословни 
партнери из иностранства су се повукли са домаће пословне сцене.38 Од 
краја 2007. ситуација у вези са франшизним пословањем се постепено 
поправља и нормализује. Одржавају се две међународне конференције о 
                                                 
36  Ипак, треба приметити да има и примера стварања и успешног уступања домаћих франшизних 

система као што су AMC, Rakya Bar, ARCUS, DIS, Squadra Fishe and Bar, Галерија подова итд. 
37  Вид. И. Спасић (1996), 179-186. 
38  Једини пословни однос франшизинoг типа који је „преживео“ санкције УН према Србији 

био је посао Genex-a са Мc Donalds-oм, будући да је посао функционисао у форми joint-ventu-
re-a. Као захвалност за „верност“ у најтежим тренуцима McDonalds је, и данас, у Србији, сва-
како једна од најпопуларнијих франшиза. 
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франшизингу а у оквиру ПКС се оснива Центар за франшизинг у оквиру 
кога се одвија и едукација привредника за франшизинг пословање. Што 
је још значајније велики број франшиза су у том периоду стигле у Србију, 
између осталих то су Mango, Zara, Springfield, Stradivarius, Beriska, H and 
M, (ови последњи стигли су нешто касније) затим Costa Cofee, Fornetti, пa, 
Top Shop, Dormeo, Office 1 и многи други. Тада се активирају и домаће 
фирме даваоци франшизинга које се у тој улози појављују не само на до-
маћем, већ и на тржишту најчешће суседних земаља (AMC, Rakya Bar, 
Squadra Bar). Може се констатовати да су домети франшизног пословања 
у Србији су још увек веома скромни, али ипак постоје.  

Имајући у виду потребе и могућности српске привреде јасно је да 
би франшизно пословање требало поспешивати и популарисати, најпре 
због недостатка аутохтоних и развијених пословних система, нарочито у 
области продаје роба и услуга, хотелијерства и туризма, пружања личних, 
пословних и услуга образовања. Популарни и развијени системи ће, са јед-
не стране, помоћи домаћим привредницима укључујући их и оспособља-
вајући за развијање пословања, а са друге привући ће домаће потрошаче. 
Када се говори о укључивању у франшизне пословне системе најчешће се 
мисли на тзв. мале и средње привреднике. За ове категорије учесника у 
привредном животу франшизинг послови могу бити заиста изванредно 
решење (наравно уколико се и држава потруди да са своје стране изађе у 
сусрет привредницима одређеним повластицама и олакшицама дажбина, 
такси, царина, повољнијим пореским а и осталим прописима који се доти-
чу овог вида пословања). Сем за мале предузетнике, поједини видови 
франшизног пословања, могу бити интересантни и за веће привредне 
предузетнике. Свакако би било потребно да седржава више ангажује како 
би се овај вид пословања више и ефикасније примењивао. 
 

IV Нормативно уређење франшизинг посла;  
решења садржана у Нацрту ГЗ 

Франшизни послови су у неким правним системима нормирани док 
у другима нису, при чему је опсег нормирања односно природа правних 
норми којима се посао уређује различита. Франшизинг послови се могу уре-
ђивати „непосредно“ прописима који се односе на сам франшизинг посао 
(или на нека његова питања) или се пак прописи могу односити на неку 
другу проблематику и при томе уређивати и нека питања из домена фран-
шизинга. Најважнији су прописи који непосредно уређују материју фран-
шизинга, ти прописи могу бити облигационе природе, затим прописи о 
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предуговорном обавештавању и откривању података (disclosure law), могу 
бити прописи о (обавезној) регистрацији франшизинг послова, а могу бити 
и прописи из области права конкуренције (будући да се франшизни посло-
ви убрајају у тзв. вертикалне споразуме). Због значаја франшизног послова-
ња већина земаља има, у свом правном систему, барем неки од типова прав-
ног уређења франшизинг посла.39 Могуће је и постоји и „комбиновано“ уре-
ђивање материје франшизинга (рецимо облигациона и питања откривања 
података и сл.). Овде нас наравно интересује ситуација у вези са правним 
уређењем франшизинга у Републици Србији. 
 Франшизинг посао у Србији није (за сада) уређен одредбама обли-
гационог права, али је рад на конципитању Грађанског законика, који ће 
регулисати и франшизне послове, сада у фази нацрта. Што се тиче одре-
даба права конкуренције и франшизинга ова питања регулише Закон о 
заштити конкуренције,40 који је донет имајући у виду одредбе Римског 
уговора ЕУ, као и свих уредаба, директива и пратећих аката ЕУ који се 
тичу ових питања. Закон о заштити конкуренције је достигао доста соли-
дан ниво усклађености са концептима усвојеним у ЕУ када се ради о тре-
тирању вертикалних споразума (барем када се ради о актуелном тренутку 
развоја код нас) стога се на томе нећемо задржавати. 
 Предмет нашег интересовања овде представља концепт (или кон-
цепти) уређења франшизинга садржани у Нацрту ГЗ. Будући ГЗ ће се, на-
равно, бавити облигационим питањима франшизинга, али би требало да 
уреди и питања предуговорног обавештавања односно обавезног откри-
вања података о пословању. 
 Текст Нацрта (у чл. 1260) предвиђада се, уговором о франшизингу 
успоставља однос трајне сарадње између правно самосталних привред-
них субјеката; уговором се обавезује давалац (носилац франшизне по-
словне мреже) да кориснику пренесе одређена права и изврши (одређе-
не) услуге ради укључивања корисника у пословни систем даваоца, а ко-
рисник се обавезује да за то плаћа накнаду (посредну или непосредну). 

                                                 
39  Детаљније о уређењу франшизинг пословања у упоредном праву вид. Т. Миленковић-Керко-

вић, 332-335. 
40  Закон о заштити конкуренције, Сл. гласник РС, бр. 51/2009, 95/2013; поред одредаба Закона 

(и то најпре одредаба чланова 10, 11, 12, 13 и 14, који се односе на рестриктивне споразуме и 
чланова 15 и 16, који се односе на забрану злоупотребе доминантног положаја, као и чл. 59 
који се односи намере за отклањање повреде конкуренције) примењују се и одредбе садржа-
не у пратећим уредбама уз Закон (пре свега Уредбе о садржини захтева за појединачно изузе-
ће рестриктивних споразума од забрана, Сл. гласник РС, бр. 107/2009). 
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Смисао посла је адекватно дефинисан као однос пословне сарадње, при 
чему је посебно истакнута битна чињеница правне независности учесни-
ка. Што се тиче одређења уговора започетог у првом ставу поменутог 
члана и „допуњеног“ ставовима 2 и 341 треба констатовати да је можда 
било опортуније засебно дати (целовит општи) појам уговора (технички) 
одвојен од појма посла чиме би се добило на јасноћи и прецизности де-
финисања, иначе доста компликованог, уговора (ово је иначе искључиво 
техничко а не суштинско питање).42 Законски текст утврђује битне еле-
менте,43 писмену форму као и регистрацију франшизинг уговора.  
 Одељак 2 предложеног текста бави се питањима под-франшизин-
га; чланом 1263. се утврђује могућност да се, уговором о франшизингу, 
предвиди право корисника франшизинга (искључиво или неискључиво) 
да, право које му је франшизинг уговором уступљено, може (даље) пре-
носити изабраним трећим лицима на основу закључивања уговора о под-
франшизингу, а све у циљу ширења франшизне пословне мреже. Основ-
ни уговор је тзв. мастер (или генерални) уговор о франшизингу, а поједи-
начни уговори су под-франшизинг уговори. У тексту није назначено да је 
„основни“ франшизни уговор мастер (што можда не би било лоше ради 
јасноће односа). Концепт мастер и под франшизинг споразума утврђен је 
одредбама UNIDROIT Водича за мастер франшизинг.44 Мастер уговором 
може бити предвиђено да је за закључивање сваког појединачног (под-
франшизинг) споразума потребна сагласност даваоца франшизе (то није 

                                                 
41  Давалац преноси кориснику франшизе искључиво право продаје робе или вршења услуга на 

одређеној територији, затим право коришћења пословног имена, уступа му права из инте-
лектуалне својине, права коришћења комерцијалних, маркетиншких и техничких метода по-
словања и знања и искуства (know-how). 

 У ставу 3. је утврђено да давалац франшизе кориснику трајно пружа услуге обуке и помоћи у 
пословању као и услуге контроле и надзора над пословањем ради очувања идентитета фран-
шизне мреже. Треба иначе напоменути да надзор и контрола представљају и право даваоца 
које он веома добро користи (а не само његову обавезу). 

42  Предложена алтернативна варијанта чини нам се сувише „сведеном“ па стога може бити по-
тенцијалним корисницима и нејасна. Развијена опција је боља али би је можда требало мало 
технички „преуредити“.  

43  Означење робе и услуга чију ће искључиву продају обављати корисник; врсту, обим и траја-
ње заштите пренетих права; начин преноса и садржину поверљивих (тајних) података који се 
уступају кориснику као саставни део франшизног пакета (пословни метод, пословно знање и 
искуство – know-haw); врсту и обим услуга помоћи и обуке, као и обим контроле и надзора 
над пословањем корисника; висину, рокове и начин плаћања франшизинг накнаде; трајање; 
територију на којој се користе искључива права.  

44  UNIDROIT Guide to International Master Franchise Arrangements, 2007. 
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обавезно). Начелно, уговором о под-франшизингу, не ствара се правни 
однос између даваоца франшизе из основног (мастер) уговора и кори-
сника франшизе из под-франшизинг уговора (једног или више њих). 
Уговором је могуће другачије (супротно) решити ову ситуацију. Кори-
сник франшизе сноси субсидијарну одговорност за штету причињену 
(мастер) даваоцу франшизе радњама корисника под-франшизе. Ове од-
редбе су у складу са решењима из Водича UNIDROIT-а. Значајно питање 
које дефинише Нацрт ГЗ је питање последица ништавости, раскида и 
престанка (мастер) уговора о франшизингу који доводе до аутоматског 
престанка под-франшизинг споразума.  
 Одељак 3 Нацрта уређује значајна питања предуговорног обаве-
штавања и питање (чувања) поверљивости (података). Ова питања спада-
ју у област тзв. disclosure law-a. Осим обавеза међусобног обавештавања и 
чувања поверљивих докумената и информација Нацрт утврђује (у чл. 
1269) обавезу даваоца франшизе да, 20 дана пре закључења уговора, сва-
ком потенцијалном кориснику, достави документацију која се састоји од 
извода уговора о франшизингу и документа који садржи пословна обаве-
штења (информације о привредном субјективитету даваоца, пословању 
франшизног система и о франшизној мрежи). Предуговорна документа-
ција мора бити у писменој форми а пријем докумената мора потврдити 
корисник. Нацрт детаљно утврђује садржину документације о предуго-
ворном обавештавању,45 коју чине извод46 и документ са пословним оба-
вештењима.47 Садржина података одговара онима предвиђеним Модел 

                                                 
45 Текст Нацрта употребљава термин документ у једнини а његов састав чине заправо два документа 

(нацрт уговора) и документ са пословним обавештењима. Мислимо да је термин уговорна докумен-
тација адекватнији, јер подразумева оба документа и не ствара забуну. 

46  Извод из предложеног уговора мора садржати податке о садржају, врсти и обиму искључи-
вих права која се уступају; трајању уговора и условима за његово продужење; програмима, 
трајању и трошковима обуке корисника франшизинга; висини, роковима плаћања, начину 
обрачуна и плаћања накнаде; узајамним обавезама уговорних страна и последицама њиховог 
неизвршења; условима за раскид уговора од стране даваоца и корисника франшизинга; огра-
ничењима која, у вези са територијом и категоријом потрошача, може имати корисник; за-
браном конкуренције у току и по престанку уговора. 

47  Документ са пословним обавештењима мора садржати податке о привредном субјективитету 
даваоца франшизе (документ треба прецизно да одредињегов идентитет, пословну историју 
и пословно искуство). Поред тога, овај документ мора садржати податке о пословном систе-
му франшизинга уз пружање описа елемената франшизе, статуса интелектуалних права, по-
датке о роби и услугама које корисник (искључиво) набавља од даваоца као и финансијске 
податке значајне за пословање корисника. Сем ових, документ мора садржати податке о 
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законом о откривању података које је донео UNIDROIT. Одредбе disclosu-
re law-а изузетно су важне и неопходне за омасовљавање франшизног по-
словања у Србији, стога је детаљно дефинисање ових одредаба веома до-
бро и значајно (ове одредбе је иначе могуће уредити и lex specialis-oм). 
Уколико давалац не поштује прописе о предуговорном обавештавању, о 
којима је претходно било речи, корисник стиче право на поништај за-
кљученог уговора. 

Текст Нацрта у Одељку 4 и 5 дефинише обавезе и одговорности 
даваоца и корисника франшизинга, а у Одељку 6 питања ограничавања 
права уговорних страна. Одељак 7 се односи на трајање, престанак и мо-
гућност обнове уговора о франшизингу.  

Све одредбе које се тичу права и обавеза даваоца и корисника 
франшизинга садржински одговарају свему у тексту напред реченом у 
вези са обавезама и правима уговорних странака. На овај начин та пита-
ња се уобичајено уређују у уговорима пословне праксе, тако их уређују и 
одредбе међународних докумената (Водича за франшизинг и Модел за-
кона о откривању података); коначно, сличне одредбе садрже и многи 
национални прописи. Што се тиче ограничавања уговорних права и оба-
веза странака она се односе на просторна ограничења,48 забрану уговорне 
и пост-уговорне конкуренције,49 као и ограничења у начину продаје робе 
(и вршења услуга).50 

Што се тиче престанка уговора Нацрт ГЗ предвиђа да се франши-
зинг уговор може закључити на одређено и неодређено време; уколико је 
закључен на одређено време и то време истекне а уговорне стране наста-
ве са извршавањем обавеза, уговор је прећутно продужен (на период од 2 

                                                                                                                               
франшизној мрежи који указују наискуство и пословне резултате даваоца у реализацији 
франшизинг пословања. 

48  Генерално, давалац франшизинга се обавезује да не обавља самостално делатност и не врши ис-
кључива права која су предмет уговора на простору уступљеном кориснику. Корисник се, пак, 
обавезује да овлашћења врши само на простору уступљеном уговором. 

49  Корисник не може прихватати права и услуге, које му уговором о франшизингу уступа да-
валац, истовремено и од трећих лица; годину дана по престанку уговора корисник се не 
може, ни непосредно ни посредно, бавити делатношћу, коју обавља на основу уговора о 
франшизингу. 

50  Корисник франшизинга може искључиво продавати робу и вршити услуге одређене угово-
ром; уговором се могу ограничити извори снабдевања, одредити понуда и асортиман робе, 
одредити начин утврђивања цена или начин рекламирања само ако то није противно одред-
бама правила конкуренције. Одредбе уговора којима се одређују цене или њихова доња гра-
ница од стране даваоца су ништаве. 
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године). Истеком уговора закљученог на одређено време корисник, који 
је уредно извршавао своје уговорне обавезе, има право на поновно за-
кључење уговора са новим роком под истим условима. Уколико давалац 
одбија закључивање новог уговора корисник франшизе има права на на-
кнаду за увећање вредности и пословног угледа франшизног система (go-
odwill). Корисник има право на ову накнаду, ако је током трајања угово-
ра, значајно допринео повећању обима пословања и пословног угледа 
франшизне мреже (што опет подлеже одређеној конкретној процени). 

Уговор о франшизингу престаје истеком рока на који је закључен, 
отказом (једне од страна), раскидом51 у случају неиспуњења обавеза једне 
уговорне стране и то за оне обавезе које су, као услови за раскид, предви-
ђене у уговору. У случају да је уговор закључен на неодређено време или 
на период дужи од 10 година, свака уговорна страна има право на отказ 
уговора уз писмено обавештење другој страни и отказни рок.52 Ако пре-
стану постојати искључива права уговор престаје да производи правна 
дејства. 

О последицама престанка уговора делимично је већ било речи, 
наиме, корисник мора престати са коришћењем права која су му била 
уступљена, такође мора вратити сва документа која садрже know-how да-
ваоца, мора се, такође, уздржавати од коришћења пословног знања и ис-
куства које му је било уступљено а које је користио током одређеног пе-
риода времена. Ако је корисник допринео значајном повећању обима по-
словања или подигао углед и вредност пословне мреже има право на на-
кнаду за увећање goodwilla-а.  

Коначно, можемо закључити да су решења предложена у Нацрту 
ГЗ у складу са решењима опште усвојеним и уобичајеним у пословној 
пракси; слична или истоветна решења садрже (и) бројна национална за-
конодавстава (развијенијих, али и „осталих“ земаља). Оваква решења су-
штинских питања франшизинга садрже и међународни акти (Водич и Мо-
дел закон UNIDROIT-a). Треба истаћи, као нарочито значајно, нормирање 
питања предуговорног откривања података, будући да овај сегмент правне 
проблематике није регулисан одредбама класичног права (познато је да се 
класичне одредбе примењују у случају недостајућих конкретних одредаба, 
пре свега облигационих). Уз неке мање измене и нешто техничког дотери-
вања предложена решења сасвим би успешно регулисала сложену пробле-
матику франшизинга и франшизних пословних односа.  
                                                 
51 До раскида уговора може доћи само услед битне повреде уговора. 
52  Отказни рок не може бити краћи од 6 месеци. 
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Summary 
 Franchising, business colaboration between legaly indipendent partners, 
represents very effective mode of spreading business network in the domain of 
selling goods and services according to sistematicaly arranged and standardized 
models. Franchising is very successful model of cooperation for both business 
partners and contracting parties – franchisor and franchisee. Chronologically 
observed, from the moment of its start in the business practice till now, franchi-
sing was constantly developing, taking more and more sophisticated formes with 
higher level of system integration up to nowdays forms of business format fran-
chising. Because of all its advantages in the modern business practice and the 
numeros utilities for both contracting parties, franchising is widely spreaded all 
over the world. 

Having in mind actual state of Serbian merchants, constant needs for 
the new and more effective formes of doing business and finding more successful 
way of investing, it is obvious that the more effective way of developing franchi-
sing would be advisable.  

Besides the specialities of the franchising and the franchising contracts, 
this article is analyzing the special needs and possibilities of developing this mo-
dern and effective mode of business cooperation in Serbian trade. Speaking abo-
ut conditions for development of franchising, special attention is paid to the le-
gal frame. The most important question concerning legal matters is the concept 
of franchising proposed into the Draft of Civil Code. Author discusses the most 
important propositions of the Draft, with his observations and suggestions. 
Кey words: franchising, franchising arrangement, „Business format franchi-

sing“, CC Draft. 


