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ТРАНСФОРМАЦИИ ДРУШТВЕНОГ ПРЕДУЗЕНА 
У МЕШОВИТО ПРЕДУЗЕБЕ

Увод

Према одредбама Закона о изменама и допунама закона о 
предузећнма и Закона о изменама и допунама закона о промету 
и располаганьу друштвеним капиталам1 пркздузеће у друштвеној 
својини иможе по основу друштвеног капитала издавањем дес
ница, односно продајом удела у предузећу прибавл>ати додатни 
капитал. На та] начин битно се меньа положај предузећа које 
се трансформише y предузеће y мешовитој својини којим уп- 
рављају власници, сразмерхно висини уложеиог капитала, а рад- 
ници учесгвуј у у \'лрав.ъан>у, у складу са колективним угово
ром. Из овога произилази да je у пнтању радикална привредна 
реформа у области својинских односа, управљања и промела 
статуса лривредних субјеката коју треба спровести у складу са 
новим законским прописима, што, с обзирюм на обим, значај и 
сложеност ових послова представ,ъа велик изазов, посебно за 
правке и економске стручньаке.

Ооновно тштање за даљу доградњу приврюдног система и 
привредне р>еформе je, без сумње, питање својине и права по 
основу својине, како би се елимииисао негативан утицај еко- 
номски «еефикасне друшгвене својине без титулара и изврши- 
ло својинско преструктуирање друштвеног предузећа. Тиме ce 
остварују инст иту ционалне пркггпоставке за један рационални 
привредни систем са привредним субјектом у облику мешовн- 
гог предузећа које треба да развија мотивацију и власниха ка
питала и уттрав.ъачких, менаџернжих структура, које су дуто 
гретиране као друштвани слој који ерши узурпацију самоуправ- 
них права рад ника. Перед тога, у извесној мери и уз законску 
принуду, подстиче се спора тржишна пр>еоријентација привред-

1 Служб«ш лист СФРЈ бр. 46 од 10. августа 1990.
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них субјеката и спречава тежња ка прекомерном повећању лич- 
них доходака на рачун акумулативне способности привреде уз 
поткопаван>е дугорочног развојног лотенцијала jep се таквој 
тенденцији супротставл>а тенденција заснована на својинском 
интересу. Држава ће бити присиљена да штити друштвени ка
питал и од самих ратника све док и они не постану власници 
тот капитала и док се друштвена .предузећа не трансформишу 
у мешовита предузећа. Тиме ое остварује једна од битних прет- 
поставки привредне и друштвене реформе, власнички и полп
тички плурализам и аутономија привредних субјеката.

Намера нам je да овим радом дамо допринос том оби.м- 
ном и значајном послу, указивањем на саму суштину ових ра- 
дикалних промена као и на поједина конкретна литагьа, без лре- 
тензија да дамо готове одговоре и решен>а на ова отворена пи
тала.

Издавање интерних деоница

Предузеће у друштвеној својини може по основу друштве- 
ног капитала прибављати додатни капитал и издавагьем интер
них деоница. Предузеће може издавали деонице у окладу са 
савезним законом којим се уређује издавање хартија од вред
ности2 при чему треба имати у виду да деонице са попустом 
(интерне деонице) не могу бити у промету на тржишту хартија 
од вредности.

Треба имати у ввду, да су многоброј на питагьа везана за 
издавагье интерних деоница уређена и другим савезним зако- 
нима3 без чијег комплеконог сагледавагьа ни je могућа правилна 
примена тих прописа.

Интерна деоница гласи на динаре и уплаћује се само у 
новцу а  не я  у другим вредностима, као код других хартија од 
вредности. Интерна деоница гласи на име и може се преносити 
само пуним индосаменто уз оверу предузећа, ако одлуком о 
издавагьу интерних деоница није друкчије одређено.

Пре при-ступања емисији интерних деоница предузеће je 
дужно да утврди реал ну (вредност властитог капитала, без ових 
облика позајмљеног капитала. Вредност друштвеног капитала у 
поступку 'иэдавагьа интерних деоница утврђује се, прюма оггрет- 
ходном годишњем билансу стања предузећа. Орган управл>ања 
може одлучити Да се вредност друштвеног капитала у поступку 
издавагва интерних деоница утврБује на основу ььегове проце- 
гьене вредности.4 Обим емисије не може прећи вредност 6 го-

2 Закон о издавању хартија од вредности (Сл. лист СФРЈ 6р. 64/89 
и 29/90).

3 Закон о промету и располагагьу друштвеним капиталам (Сл. лист 
СФРЈ 6р. 84/89 и 46/90), Зак. о предузећима (Сл. лист СФРЈ 6р. 77/88, 
40/89 и 46/90), Зак. о исплати личних доходака (Сл. лист СФРЈ 6р. 37/90).

4 Чл. 11. ст. 1. и 2. Зак. о  изменама и допунама Зак. о промету и 
расгюлагагьу драштвеним капиталам (Сл. лист СФРЈ 6р. 46/90).
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дтшьих износа исплаћених него дичних доходака у том преду- 
зећу.

Одлуку о издавашу деоница доноси орган управљања rrpe- 
дузећем, не може се доноснти другим начином одлучивања чак 
и ако je то предвиђено самоуправним отшггим актом, јер ce 
ради о когентној норми.* 4 5 Орган управљазва je дужан да исто- 
времено са одлуко.ч о издавању интерних деоница, донесе од
луку о организован^ предузећа као десничког друштва или 
друштва са ограниченом одговорношћу у мешовитој својини.

Предузеће може нздавати интерне деонице у року од го
дину дана од дана ступања на онагу Закона тј. до 18. августа 
1991. године с тим да поступак продаје и уплате интерних део
ница у целини мора бити окончан, најдоцније у року од десет 
година од дана доношења одлуке о издавању интерних деони
ца. Тиме je на индиректан начин одређен рок за својинско 
ггреструктуирање привредних субјеката јер истеком рока од го
дину дана престаје могућност продаје деоница са попустом ко- 
ји je знатан и може представл>ати велику погодност за куповн- 
ну интерних деоница.

Треба наломенути да уколико има више заинтересованих 
купаца деоница, тада се појединачне куповине ограничавају до 
висине од троструког личног дохотка појединачног купца. Део 
интерних деоница који није откушьен може се у поновној про- 
даји понудити без наведеног ограниченна.

Попусти код издавања интерних деоница

Радницима запосленим у предузећу, лицима која су била 
загюслена у предузећу и пензионисаним радницима предузећа, 
предузеће нродаје интерне деонице уз попуст који je највећи. 
Другим домаћим физичким лицима и пензионим фондовима 
предузеће продаје интерне деонице са фиксним попустом у ви- 
сини 30°/о од номиналне вредности тих деоница.6

Сви немају исти попуст, када je реч о радницима, лицима 
која су била запослена у предузећу и пензионерима, јер висина 
попуста зависи од дужине радног стажа у предузећу, не од укуп- 
ног радног стажа.

Taj поггуст je  у висини 30% од номиналне вредности интер
них деоница увећаним за 1% од номиналне вредности интерних 
деоница за сваку годину рада у предузећу, с тим да укупаи по
пуст не може бити већн од 70% од номиналне вредности тих 
интерних деоница. Укупан попуст не може бита већи од вред
ности друштвеног капитала.

5 Члан 1а. ст. 4. истог Закона.
4 Чл. 1в. Закона о изменама и допунама закона о промету и распо-

лагзшу друштвеним капиталам (Сл. лист СФРЈ бр. 46/90).
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Вреда ост друштвеног капитала у ггредузећу умањује се за 
вредност одобреног лопуста на интерне деонице датог било ком 
кругу субјеката који имају право на иопуст.

Одлуком о издавању интерних деоница мора се утврдитн 
и начин њихове отплате који може бити одједном, вишекратно 
или у  ратама. Кода се отплата интерне деонице врпш у ратама, 
лредузеће je дужно да изврши годишљу ревалоризацију вред
ности неоткушьенот дела интерне деонице, у окладу са растом 
цена на мало.

Код отплате интерне деонице у рата1ма купац je дужан да 
своје обавезе изгврши најдоцније у року од 10 година од дана 
доношења одлуке о издана!ьу, иначе губи право на део интер
них деоница чију вредност није уплатио и одговарајући део 
попуста. Из тога проиэилази да одлуком о издавању интерних 
деоница треба прецизно регулисати начин и ркжове отплате по- 
Јединих рата, када се продаја врши на рате или вишекратно.

Y периоду отплате деонице рад ник добија привремену 
десницу а након исплате целокупнот износа иста се замењује 
сталном деоницом.

Ималац интерних деоница стиче право на учешће у доби- 
ти предузећа сразмерно уплаћеном делу тих деоница, увећаном 
за сраэмерни износ одобреног попуста а у уггрављању предузе- 
ћам сразмерно номиналној вредности тих деоница. Треба напо- 
менути да интерне деонице могу добити својство деоница на 
тржишту само ако су у целини уплаћене и ако испуњавају све 
остале услове из Закола о хартијама од вредности.

Да би се одредбе Закона о изменама и допунама закона о 
предмету и располагай^ друштвеним капиталом могле реализо- 
вати донети су, на основу овлашћења из тог Закона и одговара- 
јући подзакоиски акти.7

Донет je Правилник о начину утврђиваља шестогодишњег, 
односно троструког годшшьег износа исплаћених него личних 
доходака у предузећу и начину утврђивања сраэмерног износа 
одобреног попуста за интерне деонице8 према коме се укупна 
маса исплаћештх нетто личних доходака и накнада него личних 
доходака за последн>их шест месеци множн са бројем 12 ако 
се утврђује шест годишњих износа, чиме je лимитиран обим 
елшсије интерних деоница. На исти начин само множењем са 
бројем 6 утврђује се троструки годишњи износ чиме je лимити- 
рана појединачна куповина интерних деоница.

Правилником je  регулисан и начин утврђивања вредности 
сразмерног износа одобреног попуста.9

На основу истог законског овлашћења савезни секретар за 
финансије донео je Правилник о начину утврђивања износа 
пословног фонда10 којим je детаљно прописан начин утврђигвања

7 Чл. 16. c i. 1, 2. и 3. Закона о изменама и допунама Закона о 
промету и раегголагатьу друштвеним капиталом {Сл. лист СФРЈ бр. 46/90).

8 Службени лист СФРЈ бр. 53 од 14. септембра 1990.
9 Чл. 3. ст. 1. и 2. Правилника (Сл. лист СФРЈ бр. 53/90).
10 Сл. лист СФРЈ бр. 53 од 14. септембра 1990.
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износа пословног фонда умањеног за сразмеран део непоюриве- 
них губитака.

Продаја предузећа

Пред узе he и друштвени капитал се могу, у целями или де
лом, продали домаћем или странам правном или физичком ли
цу. За разлику од ранијих законодавних решегьа, укинута су сва 
ограничена у односу на страна правна или физичка лица, тако 
да су она у потпуности, у погледу права на куповину предузећа 
и друштвеног капитала, изједначена са домаћим правним или 
физичюим лицима.

Одлуку о продаји предузећа у целили или дела предузећа, 
о прихватању додатног улатагьа и конверзији дуга, као и о иро
да ј и сопствених деоница или сопСтвеног удела у предузећу који 
има по уложеног друштвеног напитала, доноси орган управља- 
ља предузећем.

Предузеће у целини или део предузећа продаје се на јав- 
ној лицитацији а одлука се доноси «а основу иэвршене процене 
а само изузетно агенција за преет,руктуирање и рекапитализа- 
цију може, у случајевима предвиђеним законом одобрити да 
се предузеће у целини или делом продаје без јавне лицитације.

Уговор о продаји предузећа ззкључује предузеће уз ггрет- 
ходно прибавлено митшьегье агенције за преструктуирање и ре- 
капитализацију која врши стручне *и консултантске послове у 
вези са продајом предузећа у целини или дела предузећа.

Средства остварена продајом предузећа или дела предузе- 
ha Koija су уплаћена у фонд и друга средства оснивача фонда, 
фовд користи за улагагье у предузећа, највише до 5°/о укуиних 
средстава са којима располаже, а ако средства улаже у исто 
предузеће може уложит» сва средства остварена том продајом.

Део средстава остварених продајом може се у окладу са 
законом, користити за једжжратну исплату запосленим радни- 
цима у том предузећу издавањем хартија од вредности тог 
предузећа или фонда, под условом да радници нису остварили 
право на попуст при куповини интерних деоница али износ 
тих средстава не може бита већи од 6 месечних личних дохода- 
ка радника." Ближе услове за ову исплату утврђује агенција.

Треба напоменути, да се законом могу утврдити и посебне 
мере стамулације за додатна улагања и откуп предузећа.* 12

Управљање у  мешовитом предузећу

Ос вовне промене у управлању мешав итим предузећем ca- 
стоје ce y стварању новог модела улрављања предузећем који je 
прилагођен новој својинској структури у коме јача утицај стру- 
чних тимова и гьихова одговорност. Поста je доминанта» интерес

в Чл. 6. ст. 3. и 4. Закона о изменама и допунама закона о проме
ту и располагажу друшгвеним капиталом (Сл. лист СФРЈ бр. 46/90).

12 Чл. 10. ст. 1. истог Закона.
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влаоника деоница (акциоиара) да мешовнтим предузећем руко
воде способни и стручни менацерски тимови уз трансформацију 
радне мотивације на бази својинаког интереса.

Предузећем у мешовиггој својини управл>ају власници, сраз- 
мерно в'исини уложеног капитала, а радници учествују у уцрав- 
л>ан>у, у складу са колективнмм уговором.

Власници капитала стичу право уггрављања сразмерно 
учешћу овог капитала у трајном капиталу предузећа, ако стату
том или правилима предузећа није друкчије утврђено.13 Приема 
неким мишљењима статутом односно правилима предузећа мо- 
же се утрдити  принцип већимоког одлучивања власкика, без 
обзира на висину капитала.

Орган који je доиео одлуку о издавашу интерних деоница, 
однооно о продаји дела предузећа и одлуку о организован^ као 
деоничко друштво или друштво са ограниченом одговорношћу 
у мешовитој својини дужан je да изабере органе и именује у 
скупигтину иредставнике друштвеног капитала.

Y Закону о изменами и  допунама закона о предузећима су 
брисане одредбе о унутрашњој организацији предузећа, што 
значи да je законодавац напустно државно регулиоање ових пи
тана. Међупим брисане су и одредбе прем a којима су радници 
одлучивали о унутрашњој организацији и статусним променама 
предузећа у друштвеној својини. Одлуку о статусной променп 
доноси орган управљања, док je ракије та одлука доношена у 
складу са статутам што значи да je могла бити донета и на ре
ферендуму, ако je тако било регулисано статутам.

Радници могу, а не морају, образовати раднички савет, 
што значи да je он постао фаюултативни орган. Y вези са тим 
брисане су и одредбе којима je било прописано да раднички 
савет иманује и разрешава део чланова управног одбора, у скла
ду са статутом односно правилима предузећа.

Пословодни орган je искључиво директор и највећи број 
цромена законских решетьа везан je за његов положај.

Брисане су одредбе о трајању мандата директора и о мо- 
гућности ноновног именоватьа директора. Поред тога, брисане 
су одредбе о разрешешу директора и забране за именоватье ди
ректора, као и одредбе о заштити права директора у случају 
да буде разрешен дужности а нису постојали услови за његово 
разрешение или je  повређен ггоступак за разрешение.

Y складу са радикалним праменама у управ.ъашу и ружо- 
вођешу предузећем директор je добхю овлашћење и да доноси 
одлуку о потреби засниван»а радног односа. Када се ради о 
радницима са посебним авлашћењима директор не ттредлаже 
већ их сам именује, а за таква места више се не мора расписи- 
вати конкурс.

u Чл. 37. ст. 1. Закона о нзменама и допшама закона о предузе-
ћима.
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