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НО ВИ ЗА КОН СКИ ОКВИР ЗА СТРА НА УЛА ГА ЊА  
У СР БИ ЈИ – БИТ НЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ  

И МО ГУ ЋИ ЕФЕК ТИ1

Сажетак: Пред мет ра да су бит не од ред ни це,од но сно ка рак те ри сти-
ке и но ви не ко је до но си но ви срп ски За кон о ула га њи ма из 2015. го ди не. У 
дру гом де лу ра да смо се ба ви ли и ње го вим до ме ти ма и ефек тив но шћу по-
гле ду при вла че ња стра них ула га ња. Циљ ра да је био и да се и у овом кон-
тек сту из вр ши кри тич ка ана ли за кон вен ци о нал них ста ја ли шта о зна ча ју 
прав них ре фор ми у про це су при вла че ња стра них ула га ња. 

У ра ду се за кљу чу је да је на ве де ни за кон о са др жин ском сми слу, углав-
ном за кон кон ти ну и те та, ко ји се за сни ва се на прин ци пи ма ли бе ра ли за ци је, 
за шти те и под сти ца ња стра них ин ве сти ци ја, уз по себ не ис ко ра ке у не ким 
сегменtima, po seb no u pogледу њи хо ве даљ ње ли бе ра ли за ци је, Кон цеп циј ски, 
нај зна чај ни је но ви не се ве зу ју за сфе ру под сти ца ја ин ве сти ци ја и ства ра ње 
ком плек сног, по ма ло и гло ма зног си сте ма ин сти ту ци о нал не по др шке стра-
ним ула га њи ма. 

За сно ва на на ова квом при сту пу и ре ше њи ма, но ви пред мет ни за кон ски 
оквир за стра на ула га ња ства ра по вољ ни ји прав ни ам би јент за њи хо ву ре а-
ли за ци ју. Ме ђу тим, ис ку ство до са да шњих за ко но дав них ре фор ми у овој обла-
сти код нас и упо ред ном пра ву, ука зу је да су до ме ти тих по бољ ша ња до ста 
ли ми ти ра ни, те сто га те шко мо гу до ве сти до из ра же ни јих ре зул та та у 
при вла че њу ин ве сти ци ја, по себ но с об зи ром на огра ни че ња са др жа на у са-
мој при ро ди стра них ин ве сти ци ја и ре ал ном ути ца ју прав не ре гу ла ти ве на 
ло ци ра ње стра них ула га ња.

Кључнеречи: стра на ди рект на ула га ња, срп ски за кон о ула га њи ма, прав-
не ре фор ме, ка рак те ри сти ке, ефек ти, ли бе ра ли за ци ја, за шти та, под сти ца ње.

1 Рад је по све ћен про јек ту „Прав на тра ди ци ја и но ви прав ни иза зо ви” чи ји је но си лац 
Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду.
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Већ је кон вен ци ја да су стра не ди рект не ин ве сти ци је, од но сно ула га ња2 
ва жна ком по нен та еко ном ског ра ста и про спе ри те та.3 По себ но се апо стро фи-
ра њи хов по зи ти ван ути цај у тран зи ци о ним еко но ми ја ма и зе мља ма у раз-
во ју,4 као што је Ср би ја. Њи ма они ни су са мо ва жан из вор фи нан си ра ња, већ 
ин стру мент за пре нос тех но ло ги је, зна ња и ве шти на.5 Ме ђу тим, у усло ви ма 
ве ли ке екс пан зи је стра них ула га ња у све ту,6 упра во се ове зе мље су о ча ва ју 
са знат ним те шко ћа ма у при вла че њу стра них ди рект них ин ве сти ци ја. На и ме, 
на жа лост нај ве ћи део при ли ва стра них ди рект них ин ве сти ци ја су усме ре ни 
ка раз ви је ним зе мља ма.7 

Про блем не сра зме ре из ме ђу по тре ба за све жим ка пи та лом и оства ре ног 
је из ра жен и у Ср би ји. У све за о штре ној кон ку рен ци ји и на ша зе мља мо ра при-
ла го ди ти сво ју стра те ги ју. Она сва ка ко укљу чу је кре и ра ње ста бил ног, фер 
и тран спа рент ног прав ног си сте ма,8 у ци љу ства ра ња нео п ход не кли ме ста-
бил но сти и пред ви дљи во сти овој обла сти, што не из о став но под ра зу ме ва 
кон ти ну и ра ну мо ди фи ка ци ју и, по не кад, пот пу ни ре монт прав ног и ин сти-
ту ци о нал ног окви ра за стра на ула га ња. 

Иду ћи тим прав цем и ло ги ком, на ша зе мља је 2015. го ди не до не ла но ви 
За кон о ула га њи ма. У ра ду ко ји сле ди, у ком па ра тив но-прав ној пе р спек ти ви 
утвр ди ће мо и ана ли зи ра ти ње го ве бит не зна чај ке и но ви не ко је до но си. У дру-
гом де лу ра да, кри тич ки ће мо се ба ви ти и ње го вим до ме ти ма и ефек тив но шћу 
у кон тек сту при вла че ња стра них ула га ња. Циљ ра да је и да се и овим по во дом 
из вр ши кри тич ка ана ли за кон вен ци о нал них ста ја ли шта о зна ча ју прав них 
ре фор ми и ин ве сти ци о ног пра ва у про це су при вла че ња стра них ула га ња.

1. БИТ НЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ НО ВОГ РЕ ЖИ МА СТРА НИХ УЛА ГА ЊА

У Ср би ји, из во ри пра ва за стра на ула га ња си ра зно ли ки. Осим до ма ћих 
про пи са ко ји ди рект но или ин ди рект но уре ђу ју ову област, све ве ћи зна чај 

2 О од ре ђе њу стра них ди рект них ин ве сти ци ја: Mut hu cu ma ra swamy.S., The in ter na ti o nal 
law on fo re ign in vest ment. Cam brid ge Uni ver sity Press, 2010, стр. 8. 

3 Jef frey P.G., Spa ul ding.R.B., Un der stan ding fo re ign di rect in vest ment (FDI), as con tri bu-
tors to biz zed in ter na ti o nal ga te way for CI TI BANK, http://www. go ing-glo bal. com/jpgcon sul ting/
ser vi ces. htm (2005). стр. 1.

4 Cheryl. W.G., Ja rosz. W.W., Law and the Re gu la tion of Fo re ign Di rect In vest ment: The 
Ex pe ri en ce from Cen tral and Ea stern Eu ro pe, Co lum. J. Tran snat’l L. 33 (1995), стр. 1.

5 Kr ko ska, L., Fo re ign di rect in vest ment fi nan cing of ca pi tal for ma tion in cen tral and ea stern 
Eu ro pe. UN, 2002, стр. 2.

6 О фак то ри ма ве ли ке екс пан зи је стра них ин ве сти ци ја: Jef frey P.G., Spa ul ding.R.B.,оp. 
cit. стр. 1.

7 Бо трић, В., Шку флић, Л. Main de ter mi nants of fo re ign di rect in vest ment in the so ut he ast 
Eu ro pean co un tri es, Tran si tion Stu di es Re vi ew, Tran si tion Stu di es Re vi ew, 2006, 13.2, стр. 362.

8 Hew ko, J., Fo re ign di rect in vest ment in tran si ti o nal eco no mi es: Do es the ru le of law mat ter. 
E. Eur. Const. Rev., 2002, 11, стр. 71.
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има ју ре ле вант ни ме ђу др жав ни спо ра зу ми.9 Ме ђу тим осно ву прав ног ре жи-
ма стра них ин ве сти ци ја сва ка ко чи ни на ве де ни За кон о ула га њи ма из 2015. 
го ди не. Ње го во до но ше ње се обра зла же по тре бом уна пре ђе ња ин ве сти ци-
о ног окру же ња у Ре пу бли ци Ср би ји и ства ра ња при влач ни јег по слов ног 
ам би јен та, као и нео п ход но шћу по ди за ња ефи ка сно сти у пру жа њу услу га 
ор га на упра ве. 

Ње гов на зив, об у хват, а на да све ње го ва прав на ре ше ња упу ћу ју на ње го-
ве бит не од ред ни це и зна чај ке, ка ко у фо р мал но -прав ном, та ко и у са др жин-
ском по гле ду.

a. Прав но-фор мал не од ред ни це

Пр во, у прав но-тех нич ком сми слу но вим За ко ном о ула га њи ма се чи ни 
от клон од прет ход ног За ко на о стра ним ула га њи ма из 2002. го ди не. На и ме, 
за ко ни овог ти па мо гу би ти пот пу ни и де та љи стич ки или оквир ни са оп-
штим прав ним од ред ба ма, при че му се при овом дру гом мо де лу омо гу ћа ва 
ве ћа флек си бил ност уго вор ним стра на ма, а прав не пра зни не де лом по пу-
ња ва ју под за кон ским ак ти ма.10 Но ви за кон је бли жи пр вом ме то ду, што 
мо же по го до ва ти би ро кра ти зо ва њу си сте ма и по том осно ву уве ћа ти не си-
гур ност ула га ча. Ме ђу тим, крај ња оце на им пли ка ци ја овог при сту па се 
мо же да ти је ди но на кон ви ђе ња ње го ве прак тич не при ме на у прак си, при че му 
је иде ал у ја сном и јед но став ном за ко ну ко ји пру жа пра ве ин фор ма ци је о 
прав ном трет ма ну ула га њу и по слов ним мо гућ но сти ма. 

Дру го, уз са мог на зи ва пред мет ног за ко на је ви дљи во да се ње го вим 
до но ше њем фор мал но до са да шњи за кон ски при ступ по сто ја ња по себ них 
за ко на о стра ним ула га њи ма. 

По сто ја ње lex spe ci a lis овог ти па има ко ри сну уло гу у по чет ном пе ри од 
тран зи ци је ка тр жи шној еко но ми ји, јер они као та кви ша љу јак сиг нал стра-
ним ула га чи ма о по жељ но сти њи хо вог ка пи та ла. С дру ге стра не, са др жин-
ском сми слу за ко ни овог ти па има ју тен ден ци ју да ство ре ин ве сти ци о не 
„ен кла ве”, тј, по се бан ци ља ни под сти цај ни прав ни трет ман стра них ула га ња, 
се па ра тан у од но су на оп шти прав ни ре жим,11 или у од но су на до ма ће ин-
ве сти то ре. Ипак, у ме ри у ко јој је си стем ен кла ва па ра лел но функ ци о ни ше у 
ду жем вре мен ском пе ри о ду, вр ло бр зо се ње го ва по чет на ко ри сност ума њу је 

9 О зна ча ју би ла те рал них ин ве сти ци о них уго во ра у кон тек сту стра них уал га ња: 
La u ter pacht, E., In ter na ti o nal law and pri va te fo re ign in vest ment. Ind. J. Glo bal Le gal Stud., 1996, 
4, стр. 266; La zo, R. P., Le gal Fra me work of Fo re ign In vest ment in Chi le. Law & Bus. Rev. Am., 
2012, 18, стр. 220.

10 Sa la cu se, J., Egypt’s New Law on Fo re ign In vest ment: The Fra me work for Eco no mic 
Open ness, The In ter na ti o nal Lawyer (1975), стр. 659-660.

11 Cheryl. W.G., Ja rosz. W.W., оp. cit. стр. 39
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и по ста је кон тра про дук тив на. Прак са ис точ но-европ ских тран зи циј ских зе-
ма ља је по ка за ла да је по жељ но упо ре до са тран сфор ма ци јом до ма ће еко но-
ми је ићи на де мон та жу та квих се па рат них ре жи ма. 

На пр ви по глед, кон ци пи ра њем за ко на о ула га њи ма, ко јим је кре и ра но 
је дин стве но ин ве сти ци о но за ко но дав ство, ко је се од но си ка ко ула га ња стра них 
ли ца, та ко и на ула га ња до ма ћих су бје ка та мо гло би се ре ћи да је ге не рал но 
и на ше пра во ишло у том прав цу, јер де лу је да се пре ки да фор мал ни кон ти-
ну и тет са си сте мом ен кла ве. Ме ђу тим, су штин ски гле да но, оно се у но вом 
за ко ну, и да ље за др жа ва, по себ но у сфе ри ин сти ту ци о нал не и фи нан сиј ске 
по др шке и ло ги сти ке. По ред то га,, но ви за кон ло гич но са др жи и по себ на пра-
ви ла и од ред бе за стра на ула га ња, ко ја су ин хе рент на њи хо вој при ро ди. Све 
то ука зу је да смо у овом сег мен ту још на по ла пу та, јер уки да ње по себ ног 
за ко на о стра ним ула га њи ма ни је до след но пра ти ло и при род но ин кор по ри-
ра ње те ма те ри је у је дин ствен прав ни ре жим, по себ но у сфе ри ком па ниј ског 
пра ва. Ми шље ња смо то ни је учи ње но јер би се ти ме упра во из гу би ла ја сна 
про мо тив на и сиг на ли зи ра ја ћа функ ци ја ова квих про пи са, а ко је и но ви за кон, 
ова ко утвр ђен, и да ље за др жа ва, али са да са мо у не што дру га чи јој прав ној 
фор ми. У том кон текст, та кав при ступ мо же има ти сво је оправ да ње и ко ри сност. 

б. Од ред ни це у по гле ду са др жи не

У са др жин ском сми слу, но ви за кон ски оквир се за сни ва на прин ци пи ма 
до дат не ли бе ра ли за ци је, пу не за шти те и под сти ца ња стра них ин ве сти ци ја. 
У том по гле ду по сто ји пу ни кон ти ну и тет са ра ни јим од но сним за кон ским 
пра ви ли ма. На до град ња је учи ње на у обла сти по др шке ин ве сти ци ја ма, по-
себ но пу тем оза ко ње ња под сти ца ја и кре и ра ња сло же ног ме ха ни зма ин сти-
ту ци о нал не по др шке. 

У по гле ду сло бо де ула га ња, у на шем пра ву 12 се од ви јао про цес кон ти ну и ра-
не ли бе ра ли за ци је, при че му је по ла зни прин цип био да су стра на ула га ња до зво-
ље на, уз од ре ђе не из у зет ке,13 при че му је сфе ра из у зе та ка до след но сма њи ва на.14 

12 При ступ тржиш тa стра ним улaгачима у упо ред ном пра ву је под ло жан раз ли чи тим 
огра ни че њи ма. По се бан ком плек сан си тем пра ви ла у овом по гле ду је има ло ки не ско пра во. С 
дру ге стра не, мек сич ко пра во је про шло дуг пут од вр ло екс тен зив них огра ни че ња до убр за не 
ли бе ра ли за ци је: Pac he co-López, P., Fo re ign di rect in vest ment, ex ports and im ports in Me xi co. The 
World Eco nomy, 2005, 28.8, стр. 1159. За укра јин ско пра во упо ре ди: Ma ri nich, S., Zafft, R., Rus sia’s 
New Fo re ign In vest ment Law.Re vi ew of Cen tral and East Eu ro pean Law, 1999, 25.3, стр. 438.

13 Ко д  нас ни је по сто јао кон цепт да су стра на ула га ња до зво ље на са мо у из ри чи то на-
бра ним обла сти ма, као у не ким дру гим зе мља ма. Sa la cu se, J., оp. cit. стр. 652.

14 Пре ма ра ни јем За ко ну о стра ним ула га њи ма из 1994. го ди не, по сто ја ла су два прав-
на осно ва за по себ но тре ти ра ње стра них ула га ча. Пр во, то су би ле за бра ње не зо не. Дру го, 
то су би ле спе ци фич не при вред не де лат но сти ко је су сма тра не стра те шки ва жне по зе мљу 
и ко ји ма стра но ула га ње ни је би ло до зво ље но. Оне су та да об у хва та ле обла сти про из вод ње 
и про ме та оруж ја, јав ног ин фор ми са ња, си сте ма ве за (те ле ко му ни ка ци о ни објек ти ме ђу на-
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Нај но ви јим за ко ном се иде и ко рак да ље.15 На и ме, у на шем ва же ћем ин ве-
сти ци о ном пра ву ни су од ре ђе на ни ка ква огра ни че ња за стра не ула га ча,би-
ло у по гле ду де лат но сти,би ло у те ри то ри јал ном по гле ду. Ти ме је фор мал но 
учи њен би тан ис ко рак у ли бе ра ли за ци ји ове обла сти у од но су на ра ни ја 
до ма ћа за кон ска ре ше ња, али и на ком па ра тив ну прак су. То се од но си не са мо 
на зе мље у раз во ју,16 на ро чи то у Ју жној Аме ри ци,17 већ и на Ки ну,18 али у по-
је ди не раз ви је не зе мље.19

Не по сто ја ње огра ни че ња у нај но ви јем ин ве сти ци о ном за ко но дав ству 
у на шој зе мљи да не зна чи о да је ап со лут но от кло ње на та мо гућ ност. На и ме, 
мо гу ће је да се она утвр де дру гим по себ ним за ко ни ма. Ова кав при ступ не 
оце њу је мо до брим, јер је у овој обла сти ну жно не са мо обез бе ди ти тран спа-
рент ност у по гле ду ста ту са по тен ци јал них стра них ула га ча већ и њи хо во 
лак ше сна ла же ње и ко ри шће ње од но сне прав не ре гу ла ти ве. У прак си, та ква 
мо гућ ност се пред ви ђа у обла сти на о ру жа ња и вој не опре ме. Иа ко је на чел но 
омо гу ће но стра ном ула га чу да по ста не и ве ћин ски вла сник ка пи та ла у при-
вред ном дру штву ко је по слу је у де лат но сти, то и да ље ни је мо гу ће у јед ном 
спе ци фич ном сег мен ту, у обла сти про из вод ње на о ру жа ња и вој не опре ме 
ко ји при па да ју гру па ци ји Од брам бе на ин ду стри ја.20

С дру ге стра не, прин цип ли бе ра ли за ци је за стра на ула га ња се до след-
ни је при ме њу је у обла сти по сло ва ња ком па ни ја са стра ним ка пи та лом. На и-
ме, ни су пред ви ђе на ни ка ква огра ни че ња за стра не ула га че на кон ула ска на 
тр жи ште у њи хо вом по сло ва њу, па ни у ви ду ве зи ва ња уво за и из во за, зах те-
ва ло кал не про из вод ње или зах те ва у по гле ду за по шља ва ња или ло ци ра ња 

род ног и ма ги страл ног зна ча ја, мре же са ин те гри са ним услу га ма и са те лит ске те ле ко му-
ни ка ци је). Ка сни јим за ко ном о стра ним ула га њи ма из 2002. го ди не за др жа на су оба прав на 
осно ва огра ни че ња за стра не ула га че, али је до шло до њи хо вог бит ног су жа ва ња. Она су 
та да за др жа на са мо за област про из вод ње на о ру жа ња. 

15 У мо дер но до ба гло ба ли за ци је, као им пе ратв се све ви ше по ста вља сло бо дан про-
ток ка пи та ла или бар про мет са ми ни мал ним огра ни че њи ма. Mut hu cu ma ra swamy.S., оp. cit.
стр. 336.

16 У Га ни по сто ји је по сто јао по се бан ре стрик ти ван при ступ по ви ше оно ва Ube zo nu, C., 
New Fo re ign In vest ment-Le gi sla tion, 23 Int’l Bus. Law 419, 1995, 420.

17 О си ту а ци ји у Чи леу у по гле ду огра ни че ња за стра не ула га че: La zo, R. P., op. cit. str 
208-209.

18 О раз во ју ки не ског пра ва у овом по гле ду: Bian, Y., A Re vi sit to Chi na’s Fo re ign In-
vest ment Law: With Spe cial Re fe ren ce to Fo re ign In vest ment Pro tec tion, Jo ur nal of East Asia and 
In ter na ti o nal Law, 2015, 8.2, str, 455.

19 Ши ре: Co te, J., Ca na da’s New Le gi sla tion on Fo re ign In vest ment. Int’l Bus. Law., 1985, 13.
20 Бит но је пре ци зи ра ти да тој гру па ци ји при па да про из во ђач на о ру жа ња и вој не опре ме, 

чи ји ве ћин ски основ ни ка пи тал при па да др жа ви. Код тих ли ца, стра но ула га ње мо же би ти са мо 
до 49% вред но сти ка пи та ла, при че му је дан стра ни ула гач не мо же има ти ви ше од 15% уче шћа 
у ка пи та лу. Ши ре Ди вљак. Д., При ме на на ци о нал ног трет ма на у пра ву стра них ула га ња 
Ср би је, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та, Но ви Сад, vol. 49, бр. 3, стр. 1048-1049.
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про из вод ње, ка ко се то не где ра ди у упо ред но-прав ној прак си ра ди, бар на 
фор мал но-прав ном ни воу.21

Са др жин ски гле да но, би тан прин цип но вог ин ве сти ци о ног за ко но дав-
ства је и да ље прин цип за шти те стра них ула га ча, че му се у са мом у за ко ну 
да је фор мал но да је од го ва ра ју ћи про стор. У овој обла сти, њи хов трет ман се 
те ме љи на стан дард ним, већ уо би ча је ним прин ци пи ма при сут ним упо ред-
но-прав ној прак си и у скла ду са стан дар ди ма ме ђу на род ног ин ве сти ци о ног 
пра ва. У те прин ци пе спа да ју: пу на прав на си гур ност и прав на за шти та у 
по гле ду пра ва сте че них ула га њем,22 за шти та у слу ча ју од у зи ма ња би зни са,23 
на ци о нал ни трет ман,24 сло бо да пла ћа ња пре ма ино стран ству, и сло бо да ку-
по ви не де ви за на де ви зном тр жи шту25 и пра во стра ног ула га ча на тран сфер 
фи нан сиј ских и дру гих сред ста ва у ве зи са ула га њем. 26

По себ но је зна чај но да на ве де ни за кон омо гу ћа ва и нед си кри ми на тор ни 
си стем ре ша ва ња спо ро ва.27 На и ме, утвр ђе но је пра во ула га ча да уго во ри 
ар би тра жу за ре ша ва ње имо вин ских спо ро ва у ве зи са ула га њем, у скла ду 
са за ко ном ко јим се уре ђу ју ар би тра же.28 У том по гле ду по сто ји кон ти ну и тет 
са ре ше њи ма прет ход ног за ко на.29

Те шко ћа у ве зи ре ша ва ња спо ро ва мо же би ти зна чај на пре пре ка за стра не 
ин ве сти ци је, на ро чи то у зе мља ма у раз во ју са не раз ви је ним прав ним и пра-
во суд ним си сте мом. Успе шно ре ша ва ња овог про бле ма пу тем до зво ља ва ња 
не за ви сних ар би тра жа бит но сма њу је пост- тран сак ци о не тро шко ве за стра не 
ула га че. Ово пи та ње је од су штин ског зна ча ја и за сма ње ње ри зи ка ула га ња. 
Ипак, ар би тра жа не мо же да за ме ни пот пу но фер и функ ци о на лан до ма ћи пра-
во суд ни си стем, јер оне мо гу би ти ефи ка сне са мо ако су до ма ће пра во суд не 
ин сти ту ци је вољ не и спо соб не да пре по зна ју и при ме не њи хо ве од лу ке.30

21 С дру ге стра не, мо гу ће су у прак си, фак тич ке си ту а ци је где се стра не ко мап ни је код 
нас мо гу до ве сти у не рав но пра ван трет ман, као што су: по се бан трет ман јав них пред у зе ћа 
или ди рект не и ин ди рект не суб вен ци је, пре фе рен ци јал ни трет ман у про це су јав них на бав ки, 
мо гућ ност ути ца ја на ре гу ал тор на те ла и др жав не ор га не и сл. 

22 Слич но је у ру ском пра ву: Ma ri nich, S., Zafft, R.,оp. cit. стр. 440.
23 Чла ном 6. За ко на о уал га чи ма утвр ђе но је се да се ства ри и пра ва ула га ча мо гу од-

у зе ти са мо ако је та ква мо гућ ност пред ви ђе на за ко ном, на на чин и по по ступ ку про пи са ним 
за ко ном. У слу ча ју од у зи ма ња пра ва ула га ча на оба вља ње де лат но сти („од у зи ма ње би зни са”), 
ула га чу при па да на кна да ко ја ће од го ва ра ти тр жи шној вред но сти од у зе тог ула га ња ко ја је 
би ла не по сред но пре од у зи ма ња и на вред ност не ће ути ца ти чи ње ни ца да је на ме ра од у зи-
ма ња би ла по зна та ра ни је.

24 Члан 7. За ко на о ула га њу из 2015.го ди не.
25 Члан 8. За ко на о ула га њу из 2015.го ди не.
26 Члан 8. За ко на о ула га њу из 2015.го ди не.
27 Bian, Y., оp. cit. стр. 449. Слич но као укра јин ском пра ву: Še ver di na, О.В., Le gal Fo re ign 

In vest ment: The De fi ni tion, Law Rev. Kyiv U.L. 260, 2012., стр. 262.
28 Члан 10. За ко на о ула га њу из 2015.го ди не.
29 Члан 17. За ко на о стра ним ула га њи ма из 2002. г.
30 Cheryl. W.G., Ja rosz. W.W., оp. cit. стр. 31.
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в. Но ви не у но вом за кон ском ре жи му

Но ви прав ни ре жим са др жи и по је ди не но ви не, ко је до са да ни су би ле 
при сут не у на шем пра ву стра них ула га ња. 

Јед на од но ви на у но вом ин ве сти ци о ном за ко но дав ству је и ран ги ра ње 
ула га ња по зна ча ју31 и то на ула га ње од по себ ног и на ула га ње од ло кал ног 
зна ча ја.32 На ве де но кла си фи ко ва ње ни је са мо се би свр ха, већ је у функ ци ји 
оства ри ва ња под сти ца ја и утвр ђи ва ња над ле жно сти др жав них ор га на.

Објек ти ви за ци ја у овој обла сти се по сти гла си сте мом кри те ри ју ма у 
вред но ва њу њи хо вог зна ча ја. Кри те ри ју ми на осно ву ко јих се утвр ђу је зна-
чај ула га ња су: 1) број но вих рад них ме ста и ефе кат ула га ња на број за по-
сле них у при вре ди у је ди ни ци ло кал не са мо у пра ве; 2) вр ста и из нос ула га ња; 
3) ути цај на уку пан спољ но-тр го вин ски би ланс Ре пу бли ке Ср би је или у 
по је ди нач ним ин ду стриј ским гра на ма, од но сно пре ма ци ља ним из во зним 
тр жи шти ма; 4) ду го роч ност ула га ња; 5) ства ра ње ве ли ке вред но сти или 
ви со ке до да те вред но сти; 6) ре фе рен це и кре ди би ли тет ула га ча.33 У ова ко 
ком плек сном и си те му вред но ва ња, сма тра мо да је тре бао на ћи сво је ме сто 
је дан вр ло ко ри стан кри те ри јум за наш еко ном ски и уку пан раз вој, а ко ји се 
ти че ни воа ан га жо ва ње тех но ло ги је код ре а ли за ци је стра них ула га ња.34

Од на ве де ног вред но ва ња ула га ња, у кон тек сту за кон ских но ви на, ве ћи 
зна чај сва ка ко има кре и ра ње ком плек сног си сте ма ин сти ту ци о нал не по др-
шке стра ним ула га њи ма и оза ко ње ње под сти ца ја. 

По себ на па жња,ско ро пр во ра зред на у но вом прав ном окви ру за стра не 
ин ве сти ци је је по све ће на ин сти ту ци о нал ном си сте му ко ји пра ти стра на 
ула га ња. Њи хо во ефек тив но устрој ство бит но по бољ ша ва укуп ну ин ве сти-
ци о ну кли му и ста вља зе мљу у по вољ ни ји по ло жај у ра сту ћој ме ђу на род ној 
кон ку рен ци ји за ин ве сти ци је.35 Из тог раз ло га се и у зва нич ном обра зло же њу 
пред ла га ча за ко на као је дан од ци ље ва за ко на на во ди уре ђе ње ин сти ту цио-
нал ног окви ра за ефи ка сно пру жа ње услу га има ла ца јав них овла шће ња 
ула га чи ма. 

У упо ред ном пра ву ни је не у о би ча је но36 да цео про цес при пре ме ула га-
ња, као и ње го ве ре а ли за ци је пра ти ан га жман над ле жних др жав них ор га на, 
оп ште или спе ци јал не над ле жно сти. Раз ли ка је у њи хо вом бро ју, струк ту ри 
и над ле жно сти ма. Та ква си ту а ци ја је би ла при сут на и у на шем ра ни јем пра ву. 

31 У ру ском пра ву из 1999.го ди не се раз ли ку ју пој мо ви ди рект не стра не ин ве сти ци је, 
ин ве сти ци о ни про је кат и при о ри тет ни ин ве сти ци о ни про јект.

32 Члан 11. За ко на о ула га њу из 2015.го ди не.
33 Члан 12. За ко на о ула га њу из 2015.го ди не.
34 О ки не ском при ме ру у том по гле ду: Bian, Y., оp. cit. стр. 469.
35 Cheryl. W.G., Ja rosz. W.W., оp. cit. стр. 39-40.
36 У Га ни је то Цен тар за про мо ци ју (Gha na In vest ment Pro mo tion Cen tre Act 1994). 

Ube zo nu. C., оp. cit. стр. 411.
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Оно што је но вом је вр ло ком плек сан при ступ ви дљив по бро ју ор га на и 
на чи ну њи хо вог струк ту ри ра ња, ре а ли зо ван ве ћим бро јем за кон ских од ред-
би Су де ћи по то ме, ло гич ним де лу је да је уре ђе ње ове ма те ри је је дан од 
кључ них раз ло га до но ше ња но вог за ко на. 

У на шем пра ву ин сти ту ци о нал ни апа рат ко ји пра ти стра на ула га ња 
чи не пре вас ход но ор га ни про мо ци је и по др шке,37 са ци љем ства ра ња усло-
ва за ефи ка сни ју ре а ли за ци ју ула га ња. То по ка зу је да се наш за ко но да вац 
ру ко во дио вр ло ва жним прак тич ним ин те ре сом стра них ула га ча да има ју 
ин сти ту ци је-парт не ре у др жа ви, ко ји ће му по ма га ти у пре вла да ва њу би ро-
крат ских пре пре ка у за по чи ња њу и ре а ли за ци ји ула га ња.38 

У скла ду са За ко ном о ула га њи ма, ин сти ту ци о нал ни си стем за по др шку 
ула га њи ма чи не Са вет за еко ном ски раз вој, ми ни стар ство над ле жно за по-
сло ве при вре де, Раз вој на аген ци ја Ср би је и је ди ни це за ло кал ни еко ном ски 
раз вој и по др шку ула га њи ма.39 По др шку ула га њи ма за ула га ња у прак тич ној 
рав ни да ју и про јект ни ти мо ви.40 У овом по гле ду, цен трал ну уло гу има Раз-
вој на аген ци је Ср би је, са по себ ном оба ве зом у по гле ду ко ор ди на ци је ра да 
ор га на са ја ви ним овла шће њи ма, у про це су пла ни ра ња и спро во ђе ња ула-
га ња, под сти ца ња и ре а ли за ци је ди рект них ула га ња.41

Но вим за ко ном утвр ђе не су стрикт не оба ве зе на ве де них ин сти ту ци ја 
у по гле ду пру жа ња по мо ћи и по др шке.42 Исто вре ме но је, што је мо жда још 
ва жни је, пред ви ђа ју и оба ве зе дру гих др жав них ор га на, да пред мет у ве зи 
са оства ре њем и одр жа њем ре ги стро ва них ула га ња, и оства ре њем пра ва и 
оба ве за ре ги стро ва них ула га ча, ре ша ва ју по хит ном по ступ ку, као пред ме-
те са пра вом пр вен ства.43 Утвр ђу је се и пра во ула га ча на при ту жбе на рад 
ор га на вла сти, уко ли ко они не по сту па ју на утвр ђе ни на чин, као и по сту пак 
по при ту жби.44

37 У на шем пра ву не по сто ји ор ган сли чан Од бо ру за ино стра не ин ве сти ци је (FIC) у 
Чи леу ,ко ји је био над ле жан да при хва ти ула зак стра ног под по себ ним ре жи мом. 

38 Уо би ча је на жал ба ме ђу ин ве сти то ри ма у зем љма ко је су нај ма ње успе шне у при вла-
че њу ин ве сти ци ја је би ла не до ста так овла шће ња и во ље да се до не се од го ва ра ју ћа ад ми ни-
стра тив на од лу ка и бес кра јан би ро крат ски ла ви ринт у том по гле ду. Hew ko, J., оp. cit. стр. 74.

39 Члан 15. За ко на о ула га њу из 2015.го ди не.
40 Чла ном 22. За ко на о ула га њу из 2015.го ди не уре ђу ју се обра зо ва ње и рад про јект них 

ти мо ва, ко је фор ми ра пред сед ник оп шти не, од но сно гра до на чел ник, од но сно над ле жни 
ор ган ау то ном не по кра ји не за по сло ве при вре де за ула га ња од ло кал ног зна ча ја, у слу ча ју 
да се она спро во де на те ри то ри ји ау то ном не по кра ји не, фор ми ра ње и рад про јект них ти мо-
ва за по др шку ула га њи ма од по себ ног зна ча ја за Ре пу бли ку Ср би ју

41 Члан 36. За ко на о ула га њу из 2015.го ди не.
42 Чла ном 19. За ко на о ула га њу из 2015.го ди не утвр ђу је се оба ве за је ди ни ца за ло кал-

ни еко ном ски раз вој и по др шку ула га њи ма да пру же струч ну по моћ и по др шку ула га чу у 
ре а ли за ци ји ула га ња, ако то за тра жи ула гач.

43 Члан 16. За ко на о ула га њу из 2015.го ди не.
44 Члан 18. За ко на о ула га њу из 2015.го ди не.
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Ова кав сте пен па жње и ком плек сна струк ту ра ор га на у овој обла сти има 
сво је ло ше и до бре стра не. Пред ност је што се на тај на чин за о би ла зе мно ге 
од пре пре ка за стра на ула га ња. С дру ге стра не, на овај на чин, ан га жо ва њем 
да тих ор га на у по ма га њу ин ве сти то ри ма се су штин ски кре и ра по се бан си-
стем у ко ме се за ба шу ру ју сви ге не рал ни не до ста ци прав ног си сте ма и ма не 
др жав ног ад ми ни стра тив ног апа ра та у це ли ни, чи ме се за ко но да вац па си-
ви зи ра, уме сто да ин сти ту ци о нал но ре ша ва прак тич не про бле ме стра них 
ула га ча. Ло ше је и што ова ко ком плек сан си стем мо же ство ри ти но ву би ро-
крат ску струк ту ру, ко ја у ефек ти ви мо же бит чак и кон тра про дук тив на, 
ка ко нас ис ку ство учи. 

Бит на но вост у но вом срп ском ин ве сти ци о ном пра ву је и да под сти ца-
ји по ста ју за кон ска ка те го ри ја,45 чи ме се же ли на гла си ти сти му ла тив ни 
ка рак тер но вог прав ног ре жи ма стра них ула га ња. 

У упо ред но-прав ној прак си, под сти ца ји се ве зу ју за ула га ње у зна чај не 
ин ве сти ци је или спе ци фич не еко ном ски сек то ре и углав ном ни су до ступ ни 
до ма ћим ин ве сти то ри ма.46 Но ви за кон о ула га њи ма под сти ца је ве зу је за њи-
хов зна чај и на ме њу је их, бар фор мал но,свим ин ве сти то ри ма. У том кон тек сту 
по ста је ре ле вант на ра ни је спо ме ну та кла си фи ка ци ја ула га ња,47 пр и  че му обе 
вр сте ула га ња мо гу оства ри ти под сти ца је, са мо од раз ли чи тих ни воа вла сти.

Ула га чи мо гу оства ри ти пра во на раз ли чи те под сти ца је:др жав ну по моћ, 
по ре ске под сти ца је и олак ши це и осло бо ђе ња од пла ћа ња так си, ца рин ске по-
вла сти це и си стем оба ве зног со ци јал ног оси гу ра ња. Осим то га, има ју пра во 
на осло бо ђе ње од пла ћа ња ца ри не и дру гих уво зних да жби на на увоз опре-
ме ко ји пред ста вља ју улог стра ног ула га ча.48 

45 По пов, Ђ. В., Раст стра них ин ве сти ци ја у Ср би ји – за кон и шта још?, Збор ник 
ра до ва Прав ног фа кул те та, Но ви Сад, vol. 49, бр. 2, 2015, стр. 414.

46 Cheryl. W.G., Ja rosz. W.W., оp. cit. стр. 34.
47 Члан 11. За ко на о ула га њу из 2015. го ди не утвр ђу је да ће ула га ње од по себ ног зна ча ја 

чи је оства ре ње би бит но ути ца ло на да љи раз вој при вре де Ре пу бли ке Ср би је, уна пре ђе ње 
кон ку рент но сти при вре де и Ре пу бли ке Ср би је као ин ве сти ци о не ло ка ци је и њен рав но ме ран 
ре ги о нал ни раз вој у од но су на пред мет ула га ња и те ри то ри јал ну кон цен тра ци ју од ре ђе них 
при вред них гра на и при вред них де лат но сти и код ко јег по сто ји зна чај но ула га ње у основ на 
сред ства или отва ра ње ве ћег бро ја но вих рад них ме ста. Ула га ње од по себ ног зна ча ја је и 
ула га ње ко је се ре а ли зу је на те ри то ри ји јед не или ви ше је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве и 
под сти че ре а ли за ци ју за јед нич ких раз вој них при о ри те та ви ше је ди ни ца ло кал не са мо у пра-
ве у функ ци ји по ве ћа ња ни воа њи хо ве кон ку рент но сти, као и ула га ње на осно ву усво је них 
би ла те рал них спо ра зу ма и спо ра зу ма о пре ко гра нич ној са рад њи. За ула га ња од по себ ног 
зна ча ја пред лог до де ле др жав не по мо ћи до но си се без об ја ве јав ног по зи ва. Ула га ње од ло-
кал ног зна ча ја је ула га ње ко је у скла ду са овим за ко ном не пред ста вља ула га ње од по себ ног 
зна ча ја, а ко је до при но си при вред ном и дру штве ном раз во ју је ди ни це ло кал не са мо у пра ве 
на чи јој те ри то ри ји се ре а ли зу је.

48 Члан 14. За ко на о ула га њу из 2015.го ди не утвђу ју се ца рин ске олак ши це, осим за 
пут нич ка мо тор на во зи ла и ау то ма те за за ба ву и игре на сре ћу, под усло вом да је опре ма 
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Иа ко на пр ви по глед не ло гич на, прак са да ре ла тив но си ро ма шне зе мље 
„пла ћа ју” бо га тим ком па ни ја ма да ин ве сти ра ју у ту зе мљу, ни је но ва. У за-
о штре ној кон ку рен ци ји за при вла че њем стра них ула га ња, зе мље по ку ша-
ва ју и до дат ним ме ра ма по спе ши ти њи хов при лив, па и на овај на чин. У том 
окви ру Ср би ја, као и дру ге зе мље, је спрем на да по тен ци јал ним ула га чи ма 
пру жи по год но сти раз ли чи тог ка рак те ра. Си стем под сти ца ја, ко ји по сто ји 
у на шем пра ву ко ре спон ди ра са та квом све че шћом прак сом у овим зе мља ма. 

Ме ђу тим, иа ко де лу је ну жан у кон тек сту за о штре не кон ку рен ци је на 
тр жи шту ка пи та ла и ста ња на ци о нал не еко но ми је, при ме на ова квог си сте ма 
под сти ца ја не са мо да оп те ре ћу је ио на ко не до во љан др жав ни бу џет, већ до-
во ди и до дру гих не га тив них им пли ка ци ја. Кон цеп ту ал но, ова ко из ра же ни 
си стем под сти ца ја до дат но оја ча ва си стем прав них ен кла ва, са свим кон тра-
про дук тив ним по сле ди ца ма ко је оно но си. Ду го роч но та кав при ступ до во ди 
до то га он вре ме ном по ста је глав на по лу га при вла че ња стра них ула га ња, 
што је и по ка за ла прак са ис точ но-европ ских зе ма ља ко је су сво ју па жњу 
пре вас ход но усме ри ле на пре фе рен ци јал не по ре ске ше ме, иг но ри шу ћи до-
дат не тран сак ци о не тро шко ве са ко ји ма су се су о ча ва ли стра ни ин ве сти то-
ра по осно ву ствар ног ста ња ин ве сти ци о ног ам би јен та.49 У крај њем слу ча ју, 
ова кав си стем под сти ца ја мо же оја ча ти и би ро крат ске струк ту ре ко је мо гу 
не по треб но ком пли ко ва ти ин ве сти ци о ни ам би јент и по ве ћа ти тран сак ци о не 
тро шко ви за стра не ин ве сти то ре.

2. МО ГУ ЋИ ЕФЕК ТИ И ДО МЕТ НО ВЕ ПРАВ НЕ РЕ ГУ ЛА ТИ ВЕ 

До но ше њем но вог за ко на о ула га њи ма, Ср би ја је опет до ве де на у зо ну 
ста рих оче ки ва ња у по гле ду убр за ног при ли ва стра ног ка пи та ла, ко ји ће по 
не ки ма са мим тим ре ши ти све на ше еко ном ске и дру ге про бле ме. У том кон-
тек сту се из но ва ак ту е ли зу је пи та ње ефек тив но сти стра них ула га ња, а по-
себ но за ко на ко ји ре гу ли ше ту област. 

Та ква оче ки ва ња тре ба све сти на ме ру ко ја ко ре споб ди ра ју не са мо 
при ро дом стра них ула га ња, већ пре све га са ствар ним зна ча јем и ефек ти ма 
прав не ре гу ла ти ве у том про це су, као и вре мен ској ди мен зи је ис по ља ва ња 
по зи тив них ефе ка та. 

Пр во, учи нак и деј ство стра них ула га ња ни је увек јед но знач но по зи-
тив но.50 По је ди на еко ном ска ис тра жи ва ња су ре ги стро ва ла не ке од не га тив них 

ко ју ула гач уво зи у скла ду са про пи си ма ко ји ма се уре ђу ју здра вље и без бед ност гра ђа на и 
за шти та жи вот не сре ди не.

49 Cheryl. W.G., Ja rosz. W.W., оp. cit. стр. 17.
50 По пов, Ђ., оp. cit. стр. 402. 
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им пли ка ци ја и оне ни су спе ци фи кум са мо јед не зе мље.51 С дру ге стра не, 
не ке од њих су ви дљи ве и код нас, чак и ши рој јавности 52 и ни су бе ниг не по 
др жа ву и дру штво. Све то го во ри не ма по тре бе пре те ри ва ти у ап со лу ти за-
ци ји вред но сти стра них ула га ња са мих по се би, као ле ка за све. По ло ги ци 
ства ри, стра ни ин ве сти то ри ни су ал тру и стич ке ор га ни за ци је, и њи хо ви ин-
те ре си не мо ра ју увек да се по ду да ра ју са ин те ре си ма дру штва у це ли ни или 
ин те ре си ма до ма ћих ин ве сти то ра, те сто га оче ки ва ња да стра на ула га ња ре ша-
ва ју све про бле ме др жа ве ни су ре ал на и тре ба их све сти на ра зум ну ме ру.53

Ти ме ни ка ко не же ли мо до ве сти у пи та ње њи хов по твр ђе ни еко ном ски 
зна чај54 и ко ри сност за зе мље до ма ћи на ка пи та ла,55 што је, ко нач но над вла-
да ло страх ма лих зе ма ља у по гле ду гу бит ка еко ном ског су ве ре ни те та због 
стра них ула га ња 56 и при хва та ња по ли ти ке отво ре но сти у том по гле ду.57 
Ме ђу тим, за ла же мо се да се ова област по сма тра у свој сво јој ком плек сно сти 
и да се у скла ду с тим, не ба га те ли шу њи хо ве не га тив не по сле ди це, ко је по-
не кад у мно го ме мо гу ума њи ти њи хо ву не спор ну ге не рал ну ко ри сност.58

Од пи та ње им пли ка ци је стра них ула га ња уоп ште и код нас, са прав ног 
ста но ви шта је зна чај ни је пи та ње ко ли ки су до ме ти и огра ни че ња но вог За ко на 
о ула га ња, од но сно ње го ва ствар на ефек тив ност и ути цај на убр за ни при лив 
стра ног капитала59 и да ли је пре су дан, ка ко се код нас не кад на гла ша ва.

Пи та ње је у ства ри, ко ли ко је њи хов зна чај у по ре ђе њу са дру гим мно го-
број ним фак то ри ма ко ји ути чу на при лив стра них ула га ња, о чи јој ка те го-
ри за ци ји и вред но ва њу не ма уни си о них ста во ва.60 Ипак, нај ши ре се мо же ре ћи 

51 У мек сич кој по слов ној прак си уо че не су сле де ће по сле ди це: Пр во, везa из ме ђу стра них 
ула га ња и ло кал них ин ду стри ја је при лич но сла ба. Исто та ко, она у нај ма њу ру ку уве ћа ва ју 
ре ги о нал не ео ном ске раз ли ке. Дру го, одр жа ва се по дво је ност из ме ђу до ма ће при вре де и оне 
са стра ним ула га чи ма, ко ја до во ди до по ве ћа ња уво за, при че му је она са стра ним уло зи ма 
уво зно ори јен ти са на, те та ко ефе кат њи хо вог из во за ре ду ку је ње го ве еко ном ске пред но сти. 
Тре ће, прав ни оквир стра них ула га ња је оне мо гу ћио ин тер вен ци ју др жа ве у ци љу за шти те 
до ма ћег сек то ра,чи ме је она из гу би ла кон тро лу у ди зај ни ра њу еко ном ског раз во ја. Вр ло 
бит на је и чи ње ни ца да су мул ти на ци о нал ни кон гло ме ра ти као стра ни ула га чи у ста њу да 
кон цен три шу ве ли ку моћ над ма њим и сла би јим еко но ми ја ма, ко ју мо гу зло у по тре би ти и 
усме ри ти на до ма ћу кон ку рен ци ју. Ши ре: Pac he co-López, P., оp. cit. 1169-1171.

52 Hew ko, J., оp. cit. стр. 72. 
53 Pac he co-López, P., оp. cit. стр-1169. 
54 La zo, R. P., op. cit. стр. 203. 
55 Hew ko, J., op. cit. стр. 73, Шевердiна, О.В., op. cit. стр. 260.
56 То ком се дам де се тих го ди на про шлог ве ка стра на ула га ња су тре ти ра на са сум њом 

у зе мља ма у раз во ју. Про блем је ма ње био у еко ном ској екс пло а та ци ји, а ви ше бри га та ума-
ње ње еко ном ске су ве ре но сти. 

57 Bi jit, B Fo re ign di rect in vest ment: re se arch is su es. Vol. 22. Ro u tled ge, 2002, стр. 1. 
58 Упо ре ди: Mut hu cu ma ra swamy. S., оp. cit. стр. 337. 
59 Morgan, R. E., & Kat si ke as, C. S., The o ri es of in ter na ti o nal tra de, fo re ign di rect in vest ment 

and firm in ter na ti o na li za tion: a cri ti que, Ma na ge ment de ci sion, 1997, 35.1, стр. 70.
60 О фак то ри ма за ло ци ра ње стра них ула га ња ши ре: Be van, A. A., Estrin, S., The de ter-

mi nants of fo re ign di rect in vest ment in to Eu ro pean tran si tion eco no mi es. Jo ur nal of com pa ra ti ve 
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да га ве ли кој ме ри од ре ђу је две вр сте фак то ра.61 Пр ви се од но си на при род не 
ре сур се, рад ну сна гу и бли зи ну тр жи шта. Дру ги се ти чу ста ње по ли тич ког, 
еко ном ског и прав ног си сте ма.62 

О про бле му „осе тљи во сти”стра них ин ве сти то ра на ста ње ин ве сти ци онг 
за ко но дав ног окви ра за њи хо ва ула га ња не ма је дин стве ног ста но ви шта. По је-
ди ни ау то ри твр де да се зна чај прав не ре гу ла ти ве и овој обла сти пот це њу је.63 
С дру ге стра не, тра ди ци о нал на док три на за сту па да је прав ни ре гу ла тор ни 
оквир не за о би ла зни фак тор по вољ ног окру же ња за ин ве сти ци је. Ме ђу на род-
ни бан кар ски стручњаци64 и за ко но дав ци обич но ове ста во ве по др жа ва ју.65 

Ни је спор но да на чин на ко ји се прав на ре гу ла ти ва им пле мен ти ра мо же 
де ло ва ти као ме ра од вра ћа ња или при вла че ња у по тен ци јал них стра них 
ин ве сти то ра,66 али пи та ње њи хо ве ва жно сти ни је ис тра жи вач ки по твр ђе но, 
по себ но на ем приј ски на чин.67 Без те по твр де, 68 не мо же мо би ти си гур ни да 
ли се уве ћа ње ни воа стра них ди рект них ин ве сти ци ја” мо же при пи са ти ста-
њу ре ле вант не прав не ре гу ла ти ве или дру гим фак то ри ма. 

С дру ге стра не, пре гле дом по сто је ће ли те ра ту ре мо же се уви де ти да 
по сто је осно ве за прет по став ке да је ути цај прав них си сте ма на ло ци ра ње стра-
них ула га ња ве ро ват но огра ни чен.69 Та кви ста во ви су ем пи риј ски по твр ђе-
ни у јед ном ис тра жи ва њу у Шри Лан ци, чу ју ва лид ност не ма мо раз ло га 
оспо ри ти. Оно је по ка за ло да је ве ћи на стра них ин ве сти то ра у ис тра жи вач ком 

eco no mics, 2004, 32.4; Hol land, D., Pain, N., The dif fu sion of in no va ti ons in Cen tral and Ea stern 
Eu ro pe: A study of the de ter mi nants and im pact of fo re ign di rect in vest ment. Lon don: Na ti o nal 
In sti tu te of Eco no mic and So cial Re se arch, 1998; Cheng, L. K., Kwan, Y. K., What are the de ter-
mi nants of the lo ca tion of fo re ign di rect in vest ment? The Chi ne se ex pe ri en ce. Jo ur nal of in ter na-
ti o nal eco no mics, 2000, 51.2.

61 Er dal, F., & Ta to glu, E., Ekrem. Lo ca ti o nal de ter mi nants of fo re ign di rect in vest ment in 
an emer ging mar ket eco nomy: evi den ce from Tu key. Mul ti na ti o nal bu si ness re vi ew, 2002, 10:, 
стр. 21 и да ље.. 

62 Упо ре ди: Glo ber man, S., Sha pi ro, D., Glo bal fo re ign di rect in vest ment flows: The ro le 
of go ver nan ce in fra struc tu re. World de ve lop ment, 2002, 30.11, стр. 189; Or ga ni sa tion for Eco no-
mic Co-ope ra tion and De ve lop ment. OECD Ben chmark De fi ni tion of Fo re ign Di rect In vest ment 
2008. OECD Pu blis hing, 2001.

63 Cheryl. W.G., Ja rosz. W.W., оp. cit. стр. 1.
64 Perry, A., Ef fec ti ve le gal systems and fo re ign di rect in vest ment: In se arch of the evi den ce. 

In ter na ti o nal and Com pa ra ti ve Law Qu ar terly, 2000, 49.04, стр. 781.
65 Упо ре ди: La zo, R. P., op. cit. стр. 203.
66 Pe rry, A., оp. cit, стр. 779. 
67 Pe rry, A., оp. cit, стр. 797.
68 Ем пи риј ске сту ди је обич но ни су спе ци ја ли стич ке и нај че шће са мо уз гред до так ну 

ве зу из ме ђу прав них си сте ма и ло ци ра ња стра них уал га ња. Не рет ко су и кон тра дик тор не. 
Pe rry, A., оp. cit, стр. 784.

69 И при ста ли це схва та ња о кључ ној ва жно сти прав не ре гу ла ти ве ука зу ју на по тен-
ци јал на огра ни че ња у уло зи прав них си сте ма као де тер ми нан те при ва ла че ња стра них 
ула га ња, као што је нпр. „огра ни че на ра ци о нал ност” ин ве сти то ра при од лу чи ва њу. Pe rry, A., 
оp. cit, стр. 787
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узор ку ни је пот пу но по дроб но ис тра жи ло прав ни си стем пре ула га ња у ту 
зе мљу. Та кав њи хов при ступ су ге ри ше да им ста ње прав ног си сте ма ни је 
био од лу чу ју ћи фак тор при од лу чи ва њу о ула га њу. Што је још ва жни је, иа ко 
је ве ћи на ис пи та ни ка сма тра ла да су бит ни ре ле вант ни аспек ти прав ног 
си сте ма ове зе мље нео д го ва ра ју ћи и не пред ви ди ви, огром на ве ћи на ис пи-
та ни ка је по твр ди ла да би и да ље уло жи ли у зе мљу да су та да има ли све 
ин фор ма ци је ко је са да по се ду ју. То зна чи да пре по зна ва ње прав ног си стем 
ове зе мље као „не е фи ка сног” по стан дард ној де фи ни ци ји,ни је спре чи ло ула-
га ње ин ве сти ту ре. При то ме, на рав но, осе тљи вост ула га ча ни је кон стан та и 
она је за ви сна и од ње го ве ве ли чи не,70 по ре кла и на ци о нал ност ула га ча,71 
али и из во зне ори јен та ци ја ула га ча.72 

На пред на ве де мо по ка зу је да ве ћи на стра них ин ве сти то ра, ка да су суо-
че ни са атрак тив ним по слов ним при ли ка ма је спрем на да при хва ти чи ње ни-
цу да су, у оп штем сми слу, за ко ни и прав ни си сте ми у зе мља ма у раз во ју и 
тран зи ци о ним зе мља ма, да ле ко од иде ал них. У мно гим слу ча је ви ма не до ста-
ци у за кон ским и ин сти ту ци о нал ним струк ту ра ма не ке зе мље су са мо је дан 
од фак то ра у ана ли зи ри зи ка по сло ва ња : што је ве ћа по тен ци јал на сто па 
при но са у да тој ин ве сти ци ји, то су ин ве сти то ри вољ ни ји да ми ни ми зи ра ју 
зна чај не до ста та ка у ин ве сти ци о ном прав ном ам би јен ту јед не зе мље. 73 

На пред из не то мо же да ин ди ци ра да но ви прав ни ре жим у Ср би ји о 
стра ним ула га њи ма, по све му су де ћи, сам по се би не ће до не ти епо хал ни на-
пре дак у пре вла че њу стра них ин ве сти ци ја. Дру ги фак то ри су из гле да до ста 
ва жни ји за ин ве сти то ре, као што су по сто ја ње ствар них по слов них мо гућ-
но сти и укуп на пер цеп ци ја стра них ин ве сти то ра о зе мљи до ма ћи ну.74 Иа ко 
је прав ни си стем са став ни део та кве пер цеп ци је, он ге не рал но ни је од лу чу-
ју ћи фак тор у до но ше ње од лу ке о ула га њу,већ  са мо је дан од ва жни јих. 

На рав но,за кљу чак не тре ба да бу де да на шој зе мљи ни је по тре бан ни-
ка кав ан га жман др жа ве у сфе ри по прав ке прав ног ре жи ма стра них ин ве-
сти ци ја. На и ме, ни је спор но да ме ђу на род ној кон ку рен ци ји за при вла че ње 

70 Исто ис тра жи ва ње је по ка за ло и да ни су сви стра ни ин ве сти и то ри у ис тој ме ри 
за ви сни од при ро де и ефи ка сно сти прав ног си сте ма и ре гу ла ти ве, упр кос дру га чи јој, че сто 
по на вља ној тврд њи. У овом по гле ду не за о би ла зни еле ме нат је ве ли чи не кор по ра ци је ко ја 
ула же, јер сва ка ко ни је иста по зи ци ја ма лих, сред њих и ве ли ких кор по ра ци ја. Pe rry, A., оp. 
cit, стр. 786. 

71 Ис тра жи ва ње је по ка за ло да су за пад ни ин ве сти то ри осе тљи ви ји на при ро ду прав-
ног си сте ма, за раз ли ку нпр. од азиј ских. Pe rry, A., оp. cit, стр. 794,

72 Кор по ра ци је ко ја се ба ве из во зом мо гу да оче ку је да ће има ти ма ње ин тер ак ци ја са 
прав ним си сте мом др жа ве до ма ћи на од оних усме ре них на ло кал но тр жи ште. Pe rry, A., оp. 
cit, стр. 795. 

73 Hew ko, J., оp. cit. стр. 73.
74 Ра ди се о оп штој пер цеп ци ја ста бил но сти и ин ве сти ци и о не кли ме у зе мљи до ма-

ћи ну стра них ула га ња. Hew ko, J., оp. cit. стр.74.



436

Др Дра го Љ. Ди вљак, Но ви за кон ски оквир за стра на ула га ња у Ср би ји... (стр. 423–438)

ди рект них стра них ин ве сти ци ја, др жа ве са „ефи ка сним” прав ним си сте мом 
ће има ти ап со лут ну пред ност у од но су на зе мље са не е фи ка сним прав ним 
си сте мом у при вла че њу оних ин ве сти то ре ко ји су осе тљи ви на ста ње прав-
ног си сте ма. Сто га је ја сно да је овај ан га жман по же љан и ко ри стан, али он 
ни је без огра ни че ња.75 То зна чи да рад на прав ном ам би јен ту за стра на 
ула га ња сва ка ко не тре ба да бу де је ди на ал тер на ти ва. На ша стра те ги ја при-
вла че ња ин ве сти ци ја тре ба да се за сни ва ком па ра тив ним пред но сти ма и 
дру гим фак то ри ма ин ве сти ци о не кли ме, где ће прав не ре фор ме би ти са мо 
је дан од ње них сег ме на та. 

У бу ду ћим на сту па њу у овој обла сти, по треб но је про ме ни ти ак це нат 
и уме сто стал не про ме не кон це па та, енер ги ју усме ри ти ка ре ша ва њу кон крет-
них про бле ма са ко ји ма се ула га чи су сре ћу, што би би ло про дук тив ни је по 
при лив стра них ула га ња. У прав ној сфе ри по треб но је обез бе ди ти ста бил-
ност и ја сно ћу у свим обла сти ма не по сред но и по сред но ве за ним за стра на 
ула га ња,76 као и огра ни че ним дис кре ци о ним овла шће њи ма др жав ној ад ми-
ни стра ци ји.77 При то ме тре ба има ти у ви ду да сва ка про ме на у за ко но дав ству 
зах те ва вре ме за ње но уко ре њи ва ња и ефек тив ни је ре зул та те, по том осно ву.78

ЗА КЉУ ЧАК

Но ви срп ски За ко на о ула га њи ма из 2015. го ди не је у са др жин ском сми-
слу, углав ном за кон кон ти ну и те та, ко ји се за сни ва се на прин ци пи ма ли бе-
ра ли за ци је, пу не за шти те и под сти ца ња стра них ин ве сти ци ја, уз по себ не 
ис ко ра ке у не ким сег мен ти ма ,на ро чи то у по гле ду њи хо ве даљ ње ли бе ра-
ли за ци је. Кон цеп циј ски, нај зна чај ни је но ви не се ве зу ју за сфе ру под сти ца ја 
ин ве сти ци ја и ства ра ње ком плек сног, по ма ло и гло ма зног си сте ма ин сти ту-
ци о нал не по др шке стра ним ула га њи ма. 

75 Мо гућ ност на стан ка поп ту но иде ал ног ам би јен та у ко ме би не стао ри зик је илу зи ја. 
То је сте пожљна си ту а ци ја, али и ин ве сти то ри обич но ра ци о нал но зна ју да „ако че ка те не-
ста нак ри зи ка не ста ће и мо гућ ност за про фит.”

76 У том по гле ду су ре ле вант не мно ге прав не обла сти као што су уго вор но пра во, 
сте чај но пра во и пра во за шти те кон ку рен ци је и сл.. Упо ре ди: Hew ko, J., оp. cit. str71; Še ver-
di na, О.В.,op,cit. стр, 260; Bo trić, V., Šku flić, L.оp. cit. стр. 363.

77 Pe rry, A., оp. cit, стр. 783.
78 Уо би ча је но ми шље ње је да се ус по ста вља ње вла да ви не пра ва у овој обла сти мо же 

по сти ћи у ре ла тив но крат ком ро ку, на кон че га ће стра на ул га ња по че ти да те ку. Ис ку ство 
пост ко му ни стич ких зе мља ис точ не Евро пе и бив шег Со вјет ског Са ве за су ука за ле да је 
прав на ре фор ма ор ган ски про цес, где ни су мо гу ћа ла ка и бр за ре ше ња. На про тив, про цес 
за ко но дав не и ин сти ту ци о нал не ре фор ме је дуг и му чан. Истин ска ре фор ма под ра зу ме ва 
да се но ва прав на кул ту ра раз ви ја и уко ре њу је у дру штву, што зах те ва ве лик на пор и до ста 
вре ме на, по себ но у усло ви ма од су ства спољ них при ти са ка. Hew ko, J., оp. cit. стр. 72.
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За сно ва на на ова квом при сту пу и ре ше њи ма, но ви пред мет ни за кон ски 
оквир за стра на ула га ња ства ра по вољ ни ји прав ни ам би јент за њи хо ву ре а-
ли за ци ју. Ме ђу тим, ис ку ство до са да шњих за ко но дав них ре фор ми у овој 
обла сти код нас и упо ред ном пра ву, ука зу је да су до ме ти тих по бољ ша ња 
до ста ли ми ти ра ни, те сто га те шко мо гу до ве сти до из ра же ни јих ре зул та та 
у при вла че њу ин ве сти ци ја, по себ но с об зи ром на огра ни че ња са др жа на у 
са мој при ро ди стра них ин ве сти ци ја и ре ал ном ути ца ју прав не ре гу ла ти ве 
на ло ци ра ње стра них ула га ња.
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New Le gal Fra me work for Fo re ign In vest ments in Ser bia  
– Key Cha rac te ri stics and Pos si ble Ef fects

Abstract:This pa per de als with the key de ter mi nants, na mely cha rac te ri stics 
and no velty re gar ding a new Ser bian Law on In vest ments from 2015. The se cond 
part of the pa per de als with its ou tre ach and ef fec ti ve ness in terms of fo re ign in-
vest ment at trac ting. The ob jec ti ve of the pa per was to con duct, in this con text, a 
cri ti cal analysis of con ven ti o nal at ti tu des abo ut the sig ni fi can ce of le gal re forms 
in the pro cess of fo re ign in vest ments at trac ting. 

The pa per con clu des that the abo ve-men ti o ned law, in the sen se of its con-
tents, re pre sents pre va i lingly the law of con ti nu ity that is ba sed on prin ci ples of 
li be ra li sa tion, pro tec tion and en co u ra ging of fo re ign in vest ments, with spe cial 
bre akthro ughs in so me seg ments, in par ti cu lar re gar ding the ir furt her li be ra li-
sa tion. Con cep tu ally spe a king, the most im por tant no vel ti es are con nec ted with 
the sphe re of pro mo tion of in vest ments and cre a ting of a com plex, and so mew hat 
cum ber so me system of in sti tu ti o nal sup port to fo re ign in vest ments.

Ba sed on such an ap pro ach and so lu ti ons, the su bject new le gal fra me work 
for fo re ign in vest ments cre a tes a mo re fa vo u ra ble le gal en vi ron ment for the ir 
ful fil ment. Ho we ver, the ex pe ri en ce of pre vi o us le gi sla ti ve re forms in this fi eld in 
our co un try and in com pa ra ti ve le gi sla tion in di ca tes that the ou tre ach of the se 
im pro ve ments are qu i te li mi ted and that is why they can hardly re sult with mo re 
emp ha si sed out co mes in at trac ting of in vest ments, con si de ring in par ti cu lar the 
li mi ta ti ons con ta i ned in the me re na tu re of fo re ign in vest ments and ac tual im pact 
of le gi sla tion on fo re ign in vest ments po si ti o ning. 

Keywords: fo re ign di rect in vest ment, ser bian law on in vest ments, le gal re-
forms, cha rac te ri stics, ef fects, li be ra li sa tion, pro tec tion, en co u ra ging. 
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