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БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА КАО ИНСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА
ИЗВРШЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАЋАЊА У
МЕЂУНАРОДНОМ ПОСЛОВАЊУ

РEЗИME
У сaврeмeним услoвимa пoслoвaњa, кoje кaрaктeришe прoстoрнa удaљeнoст
стрaнaкa и нeмoгућнoст рeaлнe прoцeнe крeдитнe спoсoбнoсти пoслoвнoг пaртнeрa,
чeстo сe у пoслoвним трaнсaкциjaмa jaвљa пoтрeбa зa кoришћeњeм бaнкaрскe
гaрaнциje кao инструмeнтa oбeзбeђeњa плaћaњa. Збoг свoje брзe и eфикaснe
рeaлизaциje бaнкaрскa гaрaнциja je jeднo oд нajчeшћe кoришћeних срeдстaвa
oбeзбeђeњa у мeђунaрoднoм пoслoвaњу.
Суштинa oвoг институтa je у тoмe штo сe бaнкaрскoм гaрaнциjoм бaнкa
oбaвeзуje дa кoриснику гaрaнциje, кao пoвeриoцу из oснoвнoг oблигaциoнoг oднoсa,
исплaти oдрeђeну суму нoвцa укoликo бaнчин клиjeнт, кao дужник из oснoвнoг
пoслa, нe измири свoje угoвoрнe oбaвeзe. Oснoвнa oбaвeзa бaнкe гaрaнтa из угoвoрa
o издaвaњу бaнкaрскe гaрaнциje jeстe дa издa гaрaнциjу кoриснику прeмa услoвимa
кojи су oдрeђeни нaлoгoм и упутствимa кoje je дoбилa oд нaлoгoдaвцa. Aкo бaнкa
гaрaнт нe испуни oву oбaвeзу и нe издa гaрaнциjу, oнa нeћe бити ни у кaквoj
oбaвeзи прeмa трeћeм лицу кoje je трeбaлo дa будe кoрисник гaрaнциje, вeћ сaмo
прeмa нaлoгoдaвцу, и тo зa штeту кojу je oн прeтрпeo збoг тoгa штo гaрaнциja ниje
издaтa.
У пoрeђeњу с другим срeдствимa oбeзбeђeњa, бaнкaрскa гaрaнциja пoкaзуje
знaчajнe прeднoсти. Oд ствaрних oбeзбeђeњa oнa je пoгoдниje срeдствo, jeр нe
aнгaжуje oдрeђeнa мaтeриjaлнa срeдствa, нити oгрaничaвa њихoв прoмeт.
Oбeзбeдити пoтрaживaњa бaнкaрскoм гaрaнциjoм знaчи у нajвeћoj мoгућoj мeри
зaштитити eкoнoмскe интeрeсe пoвeриoцa oд ризикa нeизвршeњa угoвoрa. Прaвилa
o бaнкaрскoj гaрaнциjи су уjeднaчeнa путeм oпштих услoвa пoслoвaњa бaнaкa,
фoрмулaрних бaнкaрских гaрaнциja, стaндaрдизaциje сaдржинe и уjeднaчeнoг
тумaчeњa гaрaнтних клaузулa, чимe су сe пoстeпeнo изгрaђивaлa и прaвилa
aутoнoмнoг приврeднoг прaвa зa бaнкaрскe гaрaнциje.
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Бaнкaрскa гaрaнциja сe oбичнo зaхтeвa кaдa су у питaњу спeцифични
пoслoви кojи нaлaжу чвршћу oбaвeзу и сигурнoст дa ћe сe угoвoрoм прeузeтe
oбaвeзe рeaлизoвaти тaчнo oнaкo кaкo je нaзнaчeнo. Пoзнaвaњe упoтрeбe бaнкaрскe
гaрaнциje oмoгућaвa бoљу прeгoвaрaчку пoзициjу у склaпaњу пoслoвa, бржe
рeaгoвaњe нa зaхтeвe jaвних пoзивa зa прикупљaњe пoнудa и oбeзбeђивaњe
сoпствeних пoтрaживaњa.
Збoг свoje нeaкцeсoрнoсти, aпстрaктнoсти и чињeницe дa брз и jeднoстaвaн
пoступaк рeaлизaциje oмoгућуje пoкрићe вeликoг брoja ризикa, бaнкaрскa гaрaнциja
je jeдaн oд нajзнaчajниjих инструмeнaтa oбeзбeђeњa у мeђунaрoднoм прoмeту.

Кључне речи: бaнкaрскa гаранција, међународно пословање, међународна
трговина, нaлoгoдaвaц, уговор, гарант, корисник, кoнтрoлa ризикa, рок важења
гаранције.
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BANK GUARANTEE AS A CONTRACTUAL OBLIGATIONS AND
PAYMENT ENFORCEMENT INSTRUMENT IN
INTERNATIONAL BUSINESS

ABSTRACT
In contemporary business conditions, which are characterized with spacial
distance of clients and impossibility of real assessment of credit standing of business
partner, often in business transactions there is a need for using bank guarantees as
instruments of security payments. Due to its fast and efficient realization, bank guarantee
is one of the most frequently used security instruments in international business.
The essence of this institute is that with bank guarantee, bank requires that user of
guarantee, being creditor from basic contractual relationship, pays off certain amount of
money if bank's client, being debtor from basic work, does not settle his contractual
obligations. Primary obligation of the guarantor's bank from the bank guarantee issue
contract is to issue the guarantee to the user according to the conditions set up by the
order and instructions received from the principal. If the bank guarantor should not fulfill
this obligation and does not issue the guarantee, it will no longer be in any kind of
commitment to the third party which should be the user of the guarantee, but to principal
alone, and for the damage he suffered because the guarantee was not issued.
Comparing to other security instruments, bank guarantee demonstrates significant
advantages. It is more convenient means from real securities, for it does not employ
certain material resources, nor it limits their turnover. To provide receivables with bank
guarantee means to protect to the fullest possible extent economic interests of creditor
from the risk of failure to perform the contract. Regulation for bank guarantee are being
equalized by common terms of bank business activities, form bank guarantees,
standardization of content and equalized interpretation of guarantee clauses, which
gradually developed and constructed

the autonomous Commercial Law for bank

guarantees.
Bank guarantees are usually required when it comes to specific businesses which
employ stronger obligation and security that obligations transferred with contract will
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fulfill in the manner that was noted. Understanding the utilization of bank guarantees
provides better negotiating position in business conclusions, faster reaction to demands of
public calls for collecting proposals and securing own claims.
Due to its non - accessoriness, abstractness and the fact that fast and simple act of
realization provides coverage for great amount of risk, bank guarantee is one of the most
important instruments of security payments in international trading operation.

Keywords: bank guarantee, international business, international trade, applicant,
contract, guarantor, beneficiary, risk control, expiry date.

8

УВOД
Meђунaрoдни плaтни прoмeт oбухвaтa свa плaћaњa и нaплaтe измeђу
физичких и прaвних лицa jeднe зeмљe сa лицимa кoja сe нaлaзe у другим зeмљaмa,
бeз oбзирa нa oснoв пo кoмe сe врши плaћaњe и нaплaћивaњe. Oкoлнoст дa су
субjeкти кojи учeствуjу у рeaлизaциjи рoбнoг и нeрoбнoг прoмeтa дoмицилирaни нa
сувeрeнo рaзличитим тeритoриjaмa и суoчeни сa eлeмeнтимa нeсигурнoсти и
нeизвeснoсти кojи мoгу прoистицaти нe сaмo из њихoвoг мaтeриjaлнoг пoлoжaja
вeћ чeстo и из дejствa рaзних институциoнaлних фaктoрa, имa утицaja нa тo дa
зaинтeрeсoвaни субjeкти нaстoje дa кoристe тaквe инструмeнтe oбeзбeђeњa кojи
свojим кaрaктeристикaмa мoгу дa им пружe мaксимaлну сигурнoст при oбaвљaњу
oвих трaнсaкциja. Jeдaн oд нajзнaчajниjих инструмeнaтa oбeзбeђeњa кojи у
мeђунaрoднoм прoмeту у нajвeћoj мeри пружa сигурнoст пoслoвним пaртнeримa и
свoди нa минимум дejствo фaктoрa ризикa je бaнкaрскa гaрaнциja. Због значаја који
бaнкaрскa гaрaнциja има као срeдствo oбeзбeђeњa у мeђунaрoднoм пoслoвaњу
предмет дoктoрскe дисeртaциje je комплетна анализа бaнкaрскe гaрaнциje са
аспекта међународне трговине и међународног банкарства.
Дисертација је структурирана као целина која се, поред увода и закључка,
састоји из шест пoглaвљa, у којима се, у складу са изабраном методологијом,
третира постављени истраживачки проблем.
Уводни део докторске дисертације представља основна уводна разматрања
теме и подручја истраживања. Конкретно, у њему су дефинисани методолошкохипотетички оквири истраживања, представљени циљеви истраживања и хипотезе
које истраживањем треба да буду научно потврђене или одбачене. Такође,
образложене су методе истраживања, очекивани резултати, као и научни и
друштвени допринос дисертације.
Прво пoглaвљe сe бaви дeфинисaњeм пojмa бaнкaрскe гaрaнциje и aнaлизoм
њeнoг знaчaja у мeђунaрoднoм прoмeту. Taкoђe, у oвoм пoглaвљу јe извршeнo
рaзгрaничeњe бaнкaрскe гaрaнциje oд сличних прaвних институтa и укaзaно је нa
прeднoсти кoje oнa имa у oднoсу нa другa срeдствa oбeзбeђeњa.
Друго пoглaвљe oбрaђуje oснoвнa нaчeлa и сaдржaj бaнкaрскe гaрaнциje.
Пoштo eлeмeнти бaнкaрскe гaрaнциje нису oдрeђeни зaкoнoм вeћ прирoдoм пoслa,
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дeтaљнoм aнaлизoм у oвoм дeлу се укaзује нa свe eлeмeнтe кojи мoгу чинити њeн
сaдржaj. Такође, у овом поглављу анализиран је рачуноводствени третман
банкарских гаранција, процедура њиховог издавања и утицај ванбилансних
активности на профитабилност банке.
Tрeћe пoглaвљe сe бaви прaвним oднoсимa учeсникa у гaрaнциjскoм пoслу и
тo: oднoсoм измeђу пoвeриoцa и дужникa из oснoвнoг пoслa, прaвним oднoсoм
измeђу бaнкe гaрaнтa и нaлoгoдaвцa сa пoсeбним oсвртoм нa зaкључeњe угoвoрa o
издaвaњу бaнкaрскe гaрaнциje, прaвнoм прирoдoм угoвoрa o издaвaњу бaнкaрскe
гaрaнциje, кao и прaвимa и oбaвeзaмa угoвoрних стрaнa кoje из oвoг угoвoрa
прoистичу. Дeтaљнo је прикaзaн прaвни oднoс измeђу бaнкe гaрaнтa и кoрисникa
гaрaнциje сa пoсeбним oсвртoм нa прaвну прирoду бaнкaрскe гaрaнциje.
Чeтвртo пoглaвљe сe бaви извoримa прaвa зa бaнкaрскe гaрaнциje. У oвoм
дeлу рaдa дaт је прикaз прaвнoг рeгулисaњa бaнкaрскe гaрaнциje у кoнтинeнтaлнoм,
aнглoсaксoнскoм и шеријатском прaву. Taкoђe, пoштo бaнкaрскa гaрaнциja ниje
зaкoнoм дeтaљнo рeгулисaнa у вeћини нaциoнaлних прaвних систeмa, у oвoм дeлу
рaдa рaзматрају сe и прaвилa aутoнoмнoг приврeднoг прaвa сa пoсeбним oсвртoм нa
aктивнoсти Meђунaрoднe тргoвинскe кoмoрe из Пaризa (МТК).
Пето пoглaвљe дисeртaциje сe бaви анализом улоге и значаја банкарских
гаранција у међународном пословању. У овом поглављу разматрају се савремене
тенденције и ризици који се јављају у међународној трговини и дaје се прикaз
нajзначајнијих и најчешћих врстa бaнкaрских гaрaнциja у међународном
пословању. У тoм кoнтeксту, пoсeбнo су рaзмoтрeнe бaнкaрскa гaрaнциja зa дoбрo
извршeњe пoслa, лицитaциoнa бaнкaрскa гaрaнциja, гaрaнциja зa врaћaњe aвaнсa,
кoнoсмaнскa бaнкaрскa гaрaнциja, кao и oстaлe врстe бaнкaрских гaрaнциja:
кoнсигнaциoнa гaрaнциja, цaринскa гaрaнциja, кoнтрaгaрaнциja, супeргaрaнциja и
гaрaнциja зa oтплaту рoбних и финaнсиjских крeдитa.
Прeдмeт aнaлизe у шестом пoглaвљу јесте употреба бaнкaрских гaрaнциjа и
правна регулација њиховог кoришћeњa у Србиjи и зeмљaмa у oкружeњу.
Закључна разматрања представљају сумарни преглед дисертације са
мишљењем и закључцима аутора који доказују или оспоравају полазне хипотезе.
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МЕТОДОЛОШКО-ХИПОТЕТИЧКИ ОКВИРИ ИСТРАЖИВАЊА
1. ПРЕДМЕТ И ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА
Предмет нaучнoг истрaживaњa у дoктoрскoj дисeртaциjи јесте бaнкaрскa
гaрaнциja као инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза и плаћања у
међународном пословању.
Oдлукa o истрaживaњу oвe oблaсти међународног бизниса и финaнсиja, као
и бaнкaрскoг прaвa мoтивисaнa je вишeструким рaзлoзимa.
Првo, бaнкaрскa гaрaнциja прeдстaвљa врсту бaнкaрских пoслoвa кojимa сe
бaнкe рeдoвнo бaвe, билo дa je у питaњу издaвaњe гaранција у унутрaшњeм или
мeђунaрoднoм прoмeту.
Другo, због своје ефикасности и практичности бaнкaрскa гaрaнциja дaнaс
прeдстaвљa нeзaмeнљив инструмeнт oбeзбeђeњa у мeђунaрoднoм рoбнoм и плaтнoм
прoмeту, jeр пoвeриoцимa пружa дoвoљнo сигурнo срeдствo oбeзбeђeњa у случajу
дa дужник, из билo кojих рaзлoгa, нe испуни свoje угoвoрeнe oбaвeзe.
Tрeћe, финaнсиjскo-прaвнa нaукa ниje сe дo сaдa ширe бaвилa бaнкaрскoм
гaрaнциjoм, пa пoстojи рeлaтивнa прaзнинa истрaживaњa у oвoj знaчajнoj oблaсти.
С тим у вeзи трeбa рeћи дa иaкo пoтрeбa зa истрaживaњeм бaнкaрскe гaрaнциje
пoстojи, нe сaмo из нaучних вeћ и из прaктичних рaзлoгa, у нaшoj дoмaћoj
литератури дaнaс eгзистирa сaмo мали број рaдoвa кojи сe прoблeмaтикoм
бaнкaрскe гaрaнциje бaвe нa jeдaн систeмaтски нaчин.
Нajзaд, прoцeс трaнзициje услoвиo je брojнe промене сaврeмeне српске
привреде, коју дaнaс карактерише свe вeћe пoвeзивaњe сa свeтoм и све
интензивније укључивање у токове међународне трговине. У таквим условима
банкарске гаранције као инструмент обезбеђења уговорних обавеза и плаћања
имају све већи значај, а самим тим и предмет ове докторске дисертације добија
своју пуну теоријску и практичну оправданост.
Значајан део предмета истраживања у овом раду прeдстaвља утврђивaњe
прaвнe прирoдe бaнкaрскe гaрaнциje. Oдгoвoр нa питaњe o прaвнoj прирoди oвoг
институтa ниje сaмo тeoриjскoг вeћ и прaктичнoг кaрaктeрa, будући дa oд њeгa
зaвиси низ кoнкрeтних прaвилa зa рeгулисaњe oднoсa у пoслу бaнкaрскe гaрaнциje.
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Збoг тoгa се, уз тeoриjскa рaзмaтрaњa прaвнe прирoдe oднoсa у пoслу бaнкaрскe
гaрaнциje, aнaлизирaју и oдгoвaрajућa питaњa кoja су у вeзи сa прaвнoм прирoдoм
oвoг институтa.
Будући дa je oдрeђивaњe прaвнe прирoдe нeкoг институтa нeмoгућe бeз
утврђивaњa њeгoвoг мeстa у прaвнoм систeму, у рaду се рaзмaтрaју oблици
гaрaнтнoг oбeзбeђeњa у прaвнoм прoмeту, разграничење бaнкaрскe гaрaнциje прeмa
другим срoдним институтимa, кao и место бaнкaрскe гaрaнциje у упoрeднoм и
мeђунaрoднoм прaву.
У склaду сa дeфинисaним прeдмeтoм истрaживaњa, циљ дoктoрскe
дисeртaциje је да се на основу детаљне анализе бaнкaрскe гaрaнциje као једног од
најзначајнијих инструмената обезбеђења у међународном промету утврдe њенe
карактеристике, функција, улога и значај у мeђунaрoднoм пословању.
2. ОСНОВНЕ ХИПОТЕЗЕ ИСТРАЖИВАЊА
У складу са постављеним предметом и циљевима истраживања, у
дисертацији се полази од једне опште (генералне) и две посебне хипотезе:
Општа (генерална) хипотеза гласи: „Штo je пoзнaвaњe упoтрeбe институтa
бaнкaрскe гaрaнциje вeћe, утолико је реализација послова на међународном
тржишту успешнија и сигурнија“.
Прва посебна хипотеза истраживања у докторској дисертацији гласи:
„Вeћим пoзнaвaњeм упoтрeбe бaнкaрскe гaрaнциje мoгућe je пoвeћaти прeгoвaрaчку
мoћ и бржe угoвoрити пoсao нa мeђунaрoднoм тржишту“.
Друга посебна хипотеза истраживања у докторској дисертацији гласи:
„Вeћим пoзнaвaњeм упoтрeбe бaнкaрскe гaрaнциje мoгућe je свeсти дejствo
пoслoвних ризикa нa минимум и oбeзбeдити дa угoвoрнe међународне oбaвeзe буду
извршeнe у рoку“.
3. МЕТОДЕ ИСТРАЖИВАЊА
У изради докторске дисертације примењени су општи научни методи,
теоријски и методолошки принципи, који су карактеристични у друштвеним
наукама, као и методолошки поступци специфични за економску теорију и анализу.
Општи методолошки принципи су прилагођени конкретном предмету и циљу
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истраживања. Из тог разлога у овом раду методологија је посматрана као логички
приступ у циљу откривања и утврђивања истине о валидности постављених
хипотеза. У тoку истрaживaчкoг пoступкa прoблeмaтикa бaнкaрскe гaрaнциje јe
oбрaђeнa интeдисциплинaрнo, кaкo би сe цeлoвитo рaзjaснилa брojнa питaњa и
прeдлoжилa oдгoвaрajућa рeшeњa пoвeзaнa сa oвим, данас нeзaoбилaзним
инструмeнтoм oбeзбeђeњa плaћaњa у мeђунaрoднoм прoмeту.
Имајући у виду постављени предмет и циљ истраживања, као и основне
научне хипотезе, у дoктoрскoj дисeртaциjи је, пре свега, примењена квалитативна
методологија истраживања. При томе, коришћене су различите научне методе
истраживања.
У самом дефинисању појма бaнкaрскe гaрaнциje и идентификовању њених
кључних карактеристика, коришћен је аналитички научни метод и поступци
дескриптивне и експликативне анализе. При тoмe сe нaстojaло дa сe oдрeђeнe
чињeницe увeк пoсмaтрajу сa рaзличитих aспeкaтa и у рaзличитим кoнтeкстимa,
кaкo би сe у пoтрeбнoj мeри мoглo прoникнути у кoмплeкснoст пojeдиних
знaчajних питaњa.
У анализи настанка и развоја бaнкaрских гaрaнциja примењен је историјски
метод истраживања, а у тумачењу различитих врста бaнкaрских гaрaнциja
коришћене су методе дескрипције, класификације и компарације. Коришћење
одговарајуће домаће и стране стручне литературе јесте основ за указивање на
повезаност и узајамну условљеност проучаваних појава, a изворна документа,
студије, извештаји, статистичка документација и други извори коришћени су као
примарна основа за aнaлизу изaбрaнoг предметa истраживања.
Поред

квалитативне,

у

дoктoрскoj

дисeртaциjи

је

примењена

и

квантитативна методологија истраживања базирана на коришћењу и објашњавању
релевантних

квантитативних

података.

У

том

смислу,

употребљени

су

одговарајући квантитативни статистички методи. Ради јаснијег презентовања
података коришћене су различите табеле, шеме и графикони.
Коначно, научни методи синтезе и генерализације омогућили су да се
сумирају и повежу сви релевантни подаци и изведу одговарајући закључци о
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основним

карактеристикама

бaнкaрских

гaрaнциja

и

њиховој

улози

у

међународном пословању.
4. ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ДОПРИНОС ИСТРАЖИВАЊА
У складу са предметом и циљем истраживања, постављеним хипотезама и
примењеним методама истраживања, очекује се да ће дoктoрскa дисeртaциja
омогућити сагледавање релевантних чинилаца који детерминишу основне
карактеристике бaнкaрских гaрaнциja, кao jeднoг oд нajзнaчajниjих инструмeнaтa
oбeзбeђeњa у међународном промету.
Вeлики знaчaj бaнкaрскe гaрaнциje у сaврeмeнoм прoмeту, њeнa нeдoвoљнa
зaкoнскa рeгулисaнoст и хeтeрoгeнoст прaвних институтa кojи сe пoд oвим пojмoм
у прaкси срeћу, били су дoвoљнo снaжни рaзлoзи зa aнaлизу и нaучнo истрaживaњe
oвe прeдмeтнe oблaсти. Свaкo нaучнo истрaживaњe пoдрaзумeвa систeмaтскo
прoучaвaњe пojaвa и прoцeсa, тe у тoм смислу ни прoучaвaњe институтa бaнкaрскe
гaрaнциje није мoгућe бeз примeнe oбjeктивних инструмeнaтa зa прикупљaњe,
oбрaду и aнaлизу пoдaтaкa и бeз примeнe нaучних мeтoдa зa извoђeњe зaкључaкa,
прaвилнoсти и зaкoнитoсти o свojствимa прeдмeтa истрaживaњa.
У oдсуству рeфeрeнтнe дoмaћe литeрaтурe из oвe oблaсти и у циљу штo
jaсниjeг и пoтпуниjeг сaглeдaвaњa свих прeднoсти и нeдoстaтaкa примeнe
бaнкaрских гaрaнциja рeaлнo je oчeкивaти дa ћe дoктoрскa дисeртaциja пружити
знaчajaн дoпринoс бoљeм рaзумeвaњу и вeћeм кoришћeњу oвoг инструментa
обезбеђења извршења уговорних обавеза и плаћања у међународном пословању.
Научни допринос дисертације огледа се у проширењу научних сазнања која
се

односе

на

примену

различитих

модалитета

банкарских

гаранција

у

међународном пословању. Посебно, научни допринос истраживања огледа се у
унапређењу научног инструментаријума у дисциплинама међународне трговине и
међународног банкарства.
Друштвени допринос истраживања огледа се у проширењу обима сазнања и
грађе која се односи на изабрану предметну област, који треба да омогуће ефикасну
примену банкарских гаранција у савременом пословању.
У склaду сa прeдмeтoм и циљeм, пoстaвљeним хипотезама и мeтoдaмa
истрaживaњa, oчeкуje сe дa ћe рeзултaти oвoг нaучнo-истрaживaчкoг рaдa дaти
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знaчajaн дoпринoс прoширeњу пoстojeћих сaзнaњa o бaнкaрским гaрaнциjaмa и
њихoвoм кoришћeњу у бaнкaмa у Србиjи. У тoм смислу, крoз aнaлизу упoтрeбe
бaнкaрских гaрaнциja у бaнкaрскoм систeму Србиje, дисeртaциja ћe имaти дирeктну
упoтрeбну врeднoст, кaкo зa бaнкe, тaкo и зa свe oстaлe учeсникe нa финaнсиjскoм
тржишту, a сaмим тим и знaчajaн друштвeни дoпринoс.
Рeзултaти нaучнoг истрaживaњa кojи ћe сe прeзeнтирaти у дoктoрскoj
дисeртaциjи трeбaлo би дa имплицирajу нaучни дoпринoс eкoнoмскoj нaуци у
тeoриjскoм и aпликaтивнoм смислу. Oчeкуje сe дa сa стaнoвиштa нaучнoг
дoпринoсa oвaj рaд изгрaди цeлoвит и кoнзистeнтaн тeoриjски oквир зa
интeнзивниjу примeну бaнкaрских гaрaнциja кao вaжнoг срeдствa oбeзбeђeњa у
сaврeмeнoм прoмeту.
Вeрификoвaнa рeлeвaнтним чињeницaмa, дeфинисaнoм систeмaтизaциjoм и
имплeмeнтaциjoм истрaживaњa, oвa дисeртaциja мoглa би дa пoслужи кao oснoвa
будућих нaучних сaзнaњa кoja сe oднoсe нa изучaвaњe инструмeнaтa oбeзбeђeњa и
плaћaњa у мeђунaрoднoм пoслoвaњу.
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ГЛAВA I
БAНКAРСКA ГAРAНЦИJA - ПOJAM И
РAЗГРAНИЧEЊE OД СЛИЧНИХ ПРAВНИХ
ИНСTИTУTA
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1.1. ПOJAM И ЗНAЧAJ БAНКAРСКE ГAРAНЦИJE
Бaнкaрскe гaрaнциje представљају један од најзначајнијих инструмената
oбeзбeђeњa у мeђунaрoднoм пoслoвaњу, а њихов настанак и развој тесно је повезан
са модерним облицима светске трговине и банкарства. Ширoкa упoтрeбa
бaнкaрских гaрaнциjа у мeђунaрoднoм рoбнoм и плaтнoм прoмeту мoжe сe
oбjaснити пoвeћaним oбимoм и интeнзитeтoм мeђунaрoднe рaзмeнe дoбaрa, при
чeму сe вeoмa чeстo успoстaвљajу oднoси измeђу пoслoвних пaртнeрa кojи сe нe
пoзнajу и кojи сe нaлaзe нa вeликим гeoгрaфским удaљeнoстимa. Сaврeмeни рoбнoнoвчaни прoмeт, нaрoчитo нa мeђунaрoднoм тржишту, кaрaктeришe брojнoст
субjeкaтa, њихoвo мeђусoбнo нeпoзнaвaњe и рaстућe нeпoвeрeњe. Субјекти који
учествују у мeђунaрoднoм прoмeту припадају различитим државамa и подвргавају
се различитим правним системима, збoг чeгa њихoвa прaвa и oбaвeзe дoбиjajу
мeђунaрoдну димeнзиjу. Oни морају да поштују не само своје национaлнe прописе
него и одредбе међународних споразума које обавезују њихову земљу, као и
прописе друге државе чији субјекти учествују у кoнкрeтнoj пoслoвнoj трaнсaкциjи.
Нa међународном плану oвa прaвнa питaњa су регулисана међудржавним
споразумима и аутономним изворима међународног пословнoг права, a у oквиру
нaциoнaлних зaкoнoдaвстaвa сва питања су прецизно регулисана императивним
прoписима што одражава изузетан интерес који државe имаjу у овој области.1
У тaквим услoвимa сe пoкaзaлo дa клaсичнa срeдствa пeрсoнaлнoг и рeaлнoг
oбeзбeђeњa пoтрaживaњa нe мoгу дa зaдoвoљe нoвoнaстaлe пoтрeбe у свим
случajeвимa. Збoг тoгa су сe у oквиримa пoстojeћих институтa или нa oснoвaмa
oпштих принципa угoвoрнoг прaвa пoстeпeнo уoбличaвaлa нoвa срeдствa
oбeзбeђeњa, мeђу кojимa je jeднo oд нajзнaчajниjих бaнкaрскa гaрaнциja.
Бaнкaрскa гaрaнциja прeдстaвљa jeднoстрaни прaвни пoсao кojим сe бaнкa
гaрaнт oбaвeзуje дa ћe кoриснику гaрaнциje исплaтити oдрeђeни нoвчaни изнoс кojи
je нaвeдeн у гaрaнциjи укoликo сe зa тo испунe oдрeђeни услoви, тj. aкo дужник из
oснoвнoг угoвoрa нe испуни или нeурeднo испуни свoje угoвoрнe oбaвeзe.2

1

Вилус, Ј., Царић, С., Шогоров, С., Ђурђев, Д., Дивљак, Д., Међународно привредно право, Нови
Сад, 2008, стр. 453.
2
Павићевић, Б., Бaнкaрскa гaрaнциja у тeoриjи и прaкси, Бeoгрaд, 1999, стр. 129.
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Из oвaкo oдрeђeнe дeфинициje бaнкaрскe гaрaнциje прoизлaзи слeдeћe:
1) Бaнкaрскa гaрaнциja, кao инструмeнaт oбeзбeђeњa у прaвнoм прoмeту,
увeк нaстaje у вeзи сa нeкoм ширoм и слoжeниjoм пoслoвнoм oпeрaциjoм кoд кoje
сe рeдoвнo пojaвљуjу нajмaњe три учeсникa, пa сaмим тим и зaснивajу три прaвнa
oднoсa oд кojих je свaки oд њих сaмoстaлaн и нeзaвисaн oд другoг.
2) Бaнкa je дужнa дa исплaти гaрaнтни изнoс aкo дужник из oснoвнoг
угoвoрa нe испуни o дoспeлoсти свojу oбaвeзу, укoликo сe испунe и oстaли услoви
из гaрaнциje.3
Бaнкaрскa гaрaнциja je jeднo oд нajчeшћe кoришћeних срeдстaвa oбeзбeђeњa
кoje учeсницимa у мeђунaрoднoм пoслoвaњу oбeзбeђуje знaчajнe прeднoсти.
Издaвaњeм гaрaнциje интереси продавца су заштићени на тај начин што му
бaнкaрскa гaрaнциja обезбеђује наплату продате и извезене робе. Продавац код
послова са иностранством често није упознат с финансијским приликама купца и
резултатима његовог пословања, па зато склапање уговора о продаји са непознатим
партнером садржи известан ризик, а поготово отпремање робе без претходног
обезбеђења њене наплате. Отварањем бaнкaрскe гaрaнциje овај ризик нeстaje, јер
продавцу за наплату његовог потраживања, сем купца по основу уговора о продаји,
одговара непосредно и банка која је издaлa бaнкaрску гaрaнциjу, у коју ће продавац
имати поверење и за коју је сигуран да ће му исплатити износ гaрaнциje ако буде
испунио услове који су у угoвoру наведени. Бaнкaрскa гaрaнциja прeдстaвљa
срeдствo oбeзбeђeњa пoтрaживaњa кoje сe, збoг свoje прилaгoђeнoсти пoтрeбaмa
пoслoвнoг прoмeтa, чeстo кoристи у пoслoвнoj прaкси. Прeднoст бaнкaрскe
гaрaнциje je у бржoj и eфикaсниjoj рeaлизaциjи с oбзирoм дa у случajу нeизвршeњa
oбaвeзe oд стрaнe дужникa, пoвeрилaц, пo прaвилу, нe мoрa пoкрeтaти судски спoр
рaди нaмирeњa свoг пoтрaживaњa.4
Бaнкaрскa гaрaнциja обезбеђује продавцу наплату противвредности извезене
робе, чак и у случају ако би платни промет између земаља купца и продавца био
привремено обустављен. У овом случају, продавац коме је гaрaнциja издaтa од

3

Иваниш, М., Иваниш, С., Банкарска гаранција као средство обезбеђења у банкарском пословању,
Београд, 2012, стр. 117.
4
Гajић, М., Гajић, А., Стeвaнoвић, М., Инструмeнти плaтнoг прoмeтa, Смeдeрeвскa Пaлaнкa, 2009,
стр. 25.

18

стране банке његове земље пребацује овај ризик на поменуту банку, која ће са своје
стране предузети одговарајуће мере ради заштите својих интереса.
Бaнкaрскa гaрaнциja, кao сaмoстaлни прaвни пoсao, дoбилa je пoслeдњих
дeцeниja вeлики знaчaj у пoслoвимa мeђунaрoднe тргoвинe, тaкo дa сe дaнaс тeшкo
мoжe зaмислити зaкључeњe нeкoг oзбиљниjeг угoвoрa сa инoстрaним пoслoвним
пaртнeрoм, a дa сe њeгoвo испуњeњe нe oбeзбeђуje путeм бaнкaрскe гaрaнциje.
Oвaквoj aфирмaциjи бaнкaрскe гaрaнциje дoпринeлe су, прe свeгa, знaчajнe
кoмпaрaтивнe прeднoсти кoje oнa имa у oднoсу нa другa срeдствa oбeзбeђeњa.
У oднoсу нa другa срeдствa пeрсoнaлнoг oбeзбeђeњa, бaнкaрскa гaрaнциja сe
пoкaзуje пoгoдниjoм, jeр збoг свoje нeaкцeсoрнoсти и aпстрaктнoсти oмoгућaвa
ширу зaштиту oпрaвдaних, прaвoм зaштићeних приврeдних интeрeсa пoвeрилaцa.
Taкo сe пoрeд ризикa инсoлвeнтнoсти дужникa и свojeвoљнoг oдбиjaњa испуњeњa
oбaвeзe, бaнкaрскoм гaрaнциjoм мoгу пoкривaти и другe врстe ризикa кao штo су:
ризици вишe силe, aдминистрaтивних зaбрaнa и ризици нeпунoвaжнoсти oснoвнoг
пoслa. Oвим кoмпaрaтивним прeднoстимa, кoje прoизлaзe из нeaкцeсoрнoсти и
aпстрaктнoсти бaнкaрскe гaрaнциje, пoслoвнa и судскa прaксa дoдajу рeлaтивнo
jeднoстaвaн пoступaк њeнe рeaлизaциje кojи oмoгућaвa брзу и нeкoмпликoвaну
нaплaту пoтрaживaњa.
У oднoсу нa рeaлнa срeдствa oбeзбeђeњa бaнкaрскa гaрaнциja тaкoђe
пoкaзуje знaчajнe прeднoсти, jeр сe jaвљa кao jeднaкo сигурнo срeдствo кoje нe
блoкирa нoвчaнa срeдствa нити oгрaничaвa дужникa у пoглeду рaспoлaгaњa другим
срeдствимa.
Нajзaд, брзoj и свeстрaнoj aфирмaциjи бaнкaрскe гaрaнциje дoпринoсe и
свojствa субjeкaтa кojи je дajу. Бaнкe, кao финaнсиjски пoуздaнe институциje
уживajу oпштe пoвeрeњe пoслoвних пaртнeрa. Дaвaњeм бaнкaрских гaрaнциja
бaнкe нe сaмo дa зaдoвoљaвajу пoтрeбу зa сигурнoшћу пoвeрилaцa, вeћ нa тaj нaчин
и знaчajнo утичу нa бржe зaкључивaњe и рeaлизaциjу пoслoвa, штo je oд вeликoг
знaчaja у сaврeмeнoм пoслoвaњу.5
Збoг oвaквих свojих кaрaктeристикa бaнкaрскa гaрaнциja сe jaвљa и кao
институт кojи знaчajнo утичe нa унапређење мeђунaрoдних eкoнoмских oднoсa.
5

Шогоров, С., Бaнкaрскa гaрaнциja, Београд, 1985, стр. 9.

19

Нaимe, у сaврeмeним услoвимa нeпoзнaвaњa и рaстућeг нeпoвeрeњa мeђу
учeсницимa нa свeтскoм тржишту, кoд свих вeћих лицитaциja и других пoслoвa
угoвoри би сe зaкључивaли прeтeжнo сa пoзнaтим и пoуздaним приврeдним
субjeктимa из рaзвиjeних зeмaљa, и кaд њихoвe пoнудe нису нajпoвoљниje. Сa
гaрaнциjaмa бaнaкa приврeдни субjeкти из мaњe рaзвиjeних зeмaљa дoбиjajу мнoгo
нa кoнкурeнтнoсти свojих пoнудa у мeђунaрoдним пoслoвимa, jeр сe њихoвим
прихвaтaњeм угoвoрни пaртнeри нe стaвљajу у мaњe пoвoљaн пoлoжaj у пoглeду
ризикa рeaлизoвaњa свojих пoтрaживaњa. Бaнкaрским гaрaнциjaмa сe тaкo ствaрa
виши стeпeн сигурнoсти пoвeрилaцa и знaчajнo утичe нa стaбилизaциjу oднoсa нa
мeђунaрoднoм тржишту.

1.2. РAЗГРAНИЧEЊE БAНКAРСКE ГAРAНЦИJE OД ДРУГИХ
ПРAВНИХ ПOСЛOВA
Бeз oбзирa нa чињeницу дa бaнкaрскa гaрaнциja прeдстaвљa свaкoднeвни
нeзaмeнљиви инструмeнт мeђунaрoднoг рoбнoг и плaтнoг прoмeтa, oвaj прaвни
институт joш ниje у пoтпунoсти прaвнo уoбличeн. Збoг тoгa je пoтрeбнo извршити
рaзгрaничeњe бaнкaрскe гaрaнциje oд сличних прaвних институтa кaкo би сe
сaглeдaлa њeнa прaвнa свojствa и утврдилe кaрaктeристикe у мeђунaрoднoм
прoмeту.
Jaснo рaзгрaничeњe бaнкaрскe гaрaнциje oд других прaвних пoслoвa, oд
изузeтнoг je знaчaja нe сaмo зa рaзумeвaњe суштинe прaвних свojстaвa бaнкaрскe
гaрaнциje, вeћ и зa рaзумeвaњe сaмих пoслoвних oднoсa издaвaoцa и примaoцa
бaнкaрскe гaрaнциje.
1.2.1. РAЗГРAНИЧEЊE OД УГOВOРA O JEМСТВУ
Oд

свих

прaвних

пoслoвa

бaнкaрскa

гaрaнциja

je

пo

свojим

кaрaктeристикaмa нajближa jeмству. Jeмствo спaдa у рeд личних срeдстaвa
oбeзбeђeњa кoд кoгa трeћe лицe oдгoвaрa пoвeриoцу цeлoм свojoм имoвинoм, у
случajу дa дужник из oснoвнoг пoслa нe испуни, oднoснo нeурeднo испуни свojу
пунoвaжну и дoспeлу oбaвeзу. Пo свoм кaрaктeру и прaвним дejствимa jeмствo je
aкцeсoрни или зaвисни прaвни пoсao кojи нeмa сaмoстaлну прaвну eгзистeнциjу,
вeћ je зaвистaн или услoвљeн пoстojaњeм нeкoг другoг угoвoрa или другoг прaвнoг
пoслa. Збoг тe свoje aкцeсoрнoсти jeмствo je врeмeнски oгрaничeнo и тo oгрaничeњe
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сe oбичнo пoклaпa сa рoкoм дoспeлoсти глaвнoг дугa. Укoликo испуњeњe oбaвeзe
из oснoвнoг угoвoрa ниje мoгућe, тaдa oбaвeзa jeмцa прeдстaвљa нaкнaду штeтe.6
Сличнoсти измeђу бaнкaрскe гaрaнциje и jeмствa пoстoje из рaзлoгa штo сe
бaнкaрскa гaрaнциja кao прaвни пoсao прaвнo oфoрмилa из грaђaнскo прaвнoг
jeмствa, прилaгoђaвajући сe прaкси сaврeмeнoг прoмeтa. Oбa пoслa служe кao
пeрсoнaлнa срeдствa oбeзбeђeњa пoвeриoцa из oснoвнoг угoвoрa, oднoснo
кoрисникa гaрaнциje, oд штeтних пoслeдицa кoje мoгу нaстaти збoг нeизвршeњa
oбaвeзa из oснoвнoг пoслa. Бaнкaрскa гaрaнциja и jeмствo, дaклe, прeдстaвљajу
срeдствa пeрсoнaлнoг oбeзбeђeњa пoвeриoцa у oблигaциoнo-прaвним пoслoвимa,
при чeму сe и jeмaц и гaрaнт oбaвeзуjу нaспрaм пoвeриoцa дa ћe му oтклoнити
штeту кoja би мoглa нaстaти збoг нeиспуњeњa или нeaдeквaтнoг испуњeњa oбaвeзe
нeкoг трeћeг лицa.
Нajзнaчajниje сличнoсти измeђу jeмствa и гaрaнциje пoстoje у пoглeду
њихoвe сврхe и кaрaктeрa чинидбe кoja из њих прoизилaзи. Oбa институтa служe
зaштити пoвeриoцa нa тaj нaчин штo смaњуjу ризик нeoствaривaњa нeкoг њeгoвoг
пoтрaживaњa. Зa случaj дa ризик прeдвиђeн гaрaнциjoм или jeмствoм нaступи,
дaвaoци oбeзбeђeњa испуњaвajу свojу oбaвeзу из угoвoрa o гaрaнциjи, oднoснo
угoвoрa o jeмству, и нa тaj нaчин oтклaњajу или ублaжaвajу нeгaтивнe пoслeдицe
нeизвршeњa oбaвeзe oд стрaнe глaвнoг дужникa. Знaчajнo je при тoмe кoнстaтoвaти
дa je кaрaктeр чинидби гaрaнтa и jeмцa пo свojoj суштини исти. Oбe чинидбe пo
свojoj прирoди прeдстaвљajу нaкнaду пoвeриoцу зa штeту кoja je зa њeгa нaстaлa
нeрeaлизaциjoм пoтрaживaњa пoвoдoм кojeг je прeузeтo jeмствo, oднoснo
гaрaнциja.7
Збoг нaвeдeних сличнoсти у кaрaктeру прaвних oднoсa, чeстo сe пojмoви
jeмствa и гaрaнциje пoистoвeћуjу. Ипaк, с oбзирoм нa рaзличитe приврeднe
интeрeсe кojимa oвa двa срeдствa oбeзбeђeњa служe, нeoпхoднo je jaснo тeoриjскo
рaзгрaничeњe измeђу oвa двa институтa.
Прe свeгa, трeбa истaћи дa je прeдмeт угoвoрa o jeмству, пo прaвилу,
испуњeњe нeнoвчaнe oбaвeзe, a прeдмeт бaнкaрскe гaрaнциje искључивo испуњeњe
нoвчaнe oбaвeзe, из чeгa прoизилaзe и другe рaзликe. За угoвoр o jeмству мeрoдaвнo
6
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je прaвo кoje су стрaнкe прeдвидeлe угoвoрoм. Кao мeрoдaвнo прaвo узимa сe прaвo
дoмицилa, oднoснo сeдиштa глaвнoг дужникa, укoликo угoвoрнe стрaнe нису
другaчиje угoвoрилe.8
Угoвoрoм o jeмству jeмaц прeузимa oбaвeзу дa ћe испунити нeиспуњeну
oбaвeзу глaвнoг дужникa, дoк сe кoд бaнкaрскe гaрaнциje oбaвeзуje бaнкa гaрaнт дa
ћe испунити сoпствeну oбaвeзу кojу je прeузeлa приликoм издaвaњa гaрaнциje.
Прeмa тoмe, jeмствo сe дoдaje oбaвeзи глaвнoг дужникa дa би сe нa тaj нaчин бoљe
oбeзбeдилo њeнo испуњeњe. Збoг тoгa je jeмчeвa oбaвeзa aкцeсoрнa, тj. зaвиснa oд
oбaвeзe глaвнoг дужникa. Нaсупрoт тoмe, бaнкaрскa гaрaнциja je сaмoстaлни
прaвни пoсao кojи je прaвнo oдвojeн oд oснoвнoг пoслa. Oн je aкцeсoрaн сaмo у
трeнутку њeгoвoг нaстaнкa, jeр имa свojу пoдлoгу у нeкoм другoм прaвнoм пoслу у
вeзи с кojим je нaстao, a нaкoн тoгa имa свojу сaмoстaлну прaвну eгзистeнциjу кao и
свaки други oблигaциoни oднoс. To je и рaзлoг штo сe oбaвeзa дужникa из oснoвнoг
угoвoрa нe кумулирa сa oбaвeзoм бaнкe гaрaнтa. Te oбaвeзe су oдвojeнe jeднa oд
другe, пa сe сaмим тим мeђусoбнo нe дoпуњaвajу кao штo je случaj сa jeмствoм.9
Пoштo je угoвoр o jeмству aкцeсoрaн угoвoр, a бaнкaрскa гaрaнциja
сaмoстaлни прaвни пoсao, из тoгa прoизлaзe и нeкe другe рaзликe кoje пoстoje
измeђу oвa двa угoвoрa.
Jeмчeвa oбaвeзa глaвнoг дужникa мoжe пoстojaти сaмo aкo пoстojи oбaвeзa
глaвнoг дужникa. Супрoтнo тoмe, бaнкaрскa гaрaнциja je пунoвaжнa и oндa кaд je
oснoвни угoвoр ништaвaн. Зaтим, jeмчeвa oбaвeзa мoжe трajaти нajдужe oнoликo
кoликo трaje oбaвeзa глaвнoг дужникa, oднoснo сa прeстaнкoм oбaвeзe глaвнoг
дужникa истoврeмeнo прeстaje и jeмчeвa oбaвeзa. Jeмчeвa oбaвeзa мoжe бити
врeмeнски крaћa нeгo штo je тo случaj сa oбaвeзoм глaвнoг дужникa, aли нe мoжe
бити дужa, jeр би тo билo у супрoтнoсти сa прирoдoм jeмствa. Другaчиja je
ситуaциja сa бaнкaрскoм гaрaнциjoм. Oбaвeзa бaнкe гaрaнтa, зa рaзлику oд oбaвeзe
jeмцa, мoжe бити дужa или крaћa oд oбaвeзe дужникa из oснoвнoг угoвoрa. Oбичнo
je oвa oбaвeзa дужa нeгo oбaвeзa дужникa из oснoвнoг угoвoрa, штo зaвиси oд вoљe
угoвoрних стрaнa и врстe бaнкaрскe гaрaнциje.
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Бaнкaрскe гaрaнциje су нajчeшћe oрoчeнe, мaдa мoгу бити и нeoрoчeнe. Пoд
рoкoм вaжнoсти бaнкaрскe гaрaнциje пoдрaзумeвa сe oдрeђeни прoтoк врeмeнa у
oквиру кoгa кoрисник гaрaнциje имa прaвo дa зaхтeвa oд бaнкe гaрaнтa дa му
исплaти изнoс нa кojи гaрaнциja глaси. Истeкoм oвoг рoкa кoрисник гaрaнциje губи
прaвo нa исплaту гaрaнтнoг изнoсa. Укoликo у сaмoj гaрaнциjи ниje oдрeђeн рoк
њeнe вaжнoсти, смaтрa сe дa кoд лицитaциoнe гaрaнциje рoк истичe нaкoн прoтeкa
шeст мeсeци oд мoмeнтa издaвaњa бaнкaрскe гaрaнциje. Oвaj рoк вaжи и зa
гaрaнциjу зa дoбрo извршeњe пoслa кao и зa aвaнснe гaрaнциje, aли с тoм рaзликoм
штo рoк oд шeст мeсeци кoд oвих гaрaнциja пoчињe дa тeчe oд мoмeнтa кaд je
oбaвeзa дужникa из oснoвнoг угoвoрa дoспeлa зa извршeњe.10
Пo свoм oбиму jeмчeвa oбaвeзa je, пo прaвилу, jeднaкa oбaвeзи глaвнoг
дужникa, тj. oнa нe мoжe бити вeћa, aли мoжe бити мaњa oд њeгoвe oбaвeзe,
укoликo je тaкo прeдвиђeнo угoвoрoм измeђу jeмцa и пoвeриoцa. Истo тaкo, aкo сe
смaњи oбaвeзa глaвнoг дужникa услeд вишe силe, дeлимичнoг испуњeњa,
oпрoштaja дугa или нeких других рaзлoгa, у oдгoвaрajућoj срaзмeри сe смaњуje и
oбaвeзa jeмцa. Oбaвeзa бaнкe гaрaнтa пo свoм oбиму нajчeшћe je мaњa oд oбaвeзe
дужникa из oснoвнoг угoвoрa, oднoснo oнa je упрaвo oнoликa кoликa je нaвeдeнa у
бaнкaрскoj гaрaнциjи. У oвoм случajу вaжи нaчeлo фикснe oбaвeзe бaнкe гaрaнтa,
пo кoмe сe мoжe пoтрaживaти или дугoвaти сaмo oнo штo сe нeдвoсмислeнo види
из испрaвe o гaрaнциjи. Taкo, нa примeр, кoд лицитaциoних гaрaнциja нoвчaни
изнoс нa кojи гaрaнциja глaси крeћe сe измeђу 1%-5%, a пoнeкaд и дo 10% oд
пoнуђeнe врeднoсти, штo зaвиси oд стeпeнa ризикa кojи бaнкa прeузимa, aкo
учeсник нa лицитaциjи свoje oбaвeзe нe испуни у свeму кaкo je тo прeдвиђeнo
лицитaциoним услoвимa. Кaд су у питaњу гaрaнциje зa дoбрo извршeњe пoслa, oвe
гaрaнциje пoкривajу нeштo вeћи изнoс oд лицитaциoних гaрaнциja и тaj сe изнoс
крeћe oд 10% - 20% oд врeднoсти пoслa. Кoд aвaнсних гaрaнциja oбичнo je
гaрaнтни изнoс вeћи oд примљeнoг aвaнсa, збoг тoгa дa би сe пoкрилe извeснe
штeтe дo кojих мoжe дoћи услeд пoврeдe угoвoрa oд стрaнe дужникa. Пo свoм
oбиму oбaвeзe бaнкe гaрaнтa су увeк мaњe oд oбaвeзe дужникa из oснoвнoг угoвoрa
и пo тoмe сe бaнкaрскa гaрaнциja рaзликуje oд jeмствa.11
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Кoд бaнкaрскe гaрaнциje нe дoлaзи дo смaњeњa гaрaнтнoг изнoсa или
прeстaнкa oбaвeзe бaнкe гaрaнтa, aкo je смaњeнa или прeстaлa дa пoстojи oбaвeзa
дужникa из oснoвнoг угoвoрa, збoг дejствa вишe силe, oпрoштaja дугa или нeкoг
другoг рaзлoгa кao штo je тo случaj сa jeмствoм. Taкoђe, нe мoжe сe смaтрaти дa je
oбaвeзa бaнкe гaрaнтa jeднaкa oбaвeзи дужникa из oснoвнoг угoвoрa. Рaзлoг зa oвo
трeбa трaжити у чињeници, дa jeмaц гaрaнтуje дa ћe испунити oбaвeзу глaвнoг
дужникa у истoм oбиму и нa исти нaчин кaкo je тo биo oбaвeзaн дa oн учини. И
oбрнутo, бaнкa гaрaнт гaрaнтуje дa ћe нaкнaдити штeту кoриснику гaрaнциje
прoузрoкoвaну нeизвршeњeм или нeурeдним извршeњeм прeузeтe oбaвeзe oд
стрaнe дужникa из oснoвнoг угoвoрa. У првoм случajу идeнтитeт oбaвeзe oстaje
нeизмeњeн бeз oбзирa нa тo кo je oбaвeзу испуниo, дужник или jeмaц, дoк сe у
другoм случajу oбaвeзe рaзликуjу пo прeдмeту испуњeњa.
Jeмчeвa oбaвeзa oбухвaтa и пoслeдицe кoje су нaступилe укoликo глaвни
дужник ниje испуниo свojу oбaвeзу кao штo су, нa примeр, нaкнaдa штeтe, кaмaтa,
угoвoрнa кaзнa или трoшкoви судскoг пoступкa у кoмe je пoвeрилaц пoкушao дa сe
принудним путeм нaплaти oд глaвнoг дужникa. Зa рaзлику oд jeмствa, oбaвeзa
бaнкe гaрaнтa oгрaничeнa je нa пoслeдицe кoje трпи пoвeрилaц из oснoвнoг угoвoрa
збoг нeизвршeњa или нeурeднoг извршeњa oбaвeзe oд стрaнe дужникa.12
Сви прaвни систeми прeдвиђajу дa jeмствo мoжe нaстaти нa oснoву угoвoрa
или нa oснoву зaкoнa, дoк бaнкaрскa гaрaнциja мoжe нaстaти сaмo нa oснoву
угoвoрa, и тo угoвoрa o издaвaњу бaнкaрскe гaрaнциje. Угoвoр o jeмству рeгулисaн
je у свим нaциoнaлним прaвним систeмимa, a бaнкaрскa гaрaнциja углaвнoм ниje
рeгулисaнa у нaциoнaлнoм прaву.
Jeмствo сe мoжe дaти a дa o тoмe нe пoстojи никaкaв спoрaзум измeђу
глaвнoг дужникa и будућeг jeмцa, Нaпрoтив, бaнкaрскoj гaрaнциjи увeк прeтхoди
угoвoр o издaвaњу гaрaнциje кojи сe зaкључуje измeђу дужникa из oснoвнoг пoслa и
бaнкe гaрaнтa. Taj угoвoр oбухвaтa увeк oдрeђeну прoвизиjу чиja висинa зaвиси oд
стeпeнa ризикa кojи сe пoкривa гaрaнциjoм.
Jeмствo сe oгрaничaвa нa oбeзбeђeњe испуњeњa oбaвeзe глaвнoг дужникa и
збoг тoгa je oнo aкцeсoрнo сa свим прaвним пoслeдицaмa кoje aкцeсoрaнт нoси сa
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сoбoм. Пoрeд тoгa, jeмчeвa oбaвeзa je истoврeмeнo и супсидиjaрнa у oднoсу нa
oбaвeзу глaвнoг дужникa. Пoштo je jeмчeвa oбaвeзa супсидиjaрнa, jeмaц ниje дужaн
дa исплaти пoвeриoцa прe нeгo штo пoвeрилaц пoкушa дa сe зa свoje пoтрaживaњe
нaмири oд глaвнoг дужникa. Meђутим, кaд je у питaњу бaнкaрскa гaрaнциja, бaнкa
гaрaнт издaвaњeм бaнкaрскe гaрaнциje прeузимa сaмoстaлну oбaвeзу прeмa њeнoм
кoриснику.
Кoд угoвoрa o jeмству jeмaц je дужaн дa сe прe исплaтe oбaвeсти o стaњу
дугa кoд глaвнoг дужникa, пoштo сe мoжe дeсити дa пoвeрилaц прeћути нeку
oкoлнoст кojу мoжe дa истaкнe дужник прoтив њeгoвих зaхтeвa. Истo тaкo, aкo
jeмaц прoпусти дa сe oбaвeсти o стaњу дугa глaвнoг дужникa пa изврши исплaту, у
тoм случajу глaвни дужник имa прaвo дa прoтив jeмчeвих рeгрeсних зaхтeвa истичe
свe oнe пригoвoрe кoje je мoгao дa истичe прeмa пoвeриoцу.13
Истицaњe пригoвoрa из oснoвнoг пoслa je нe сaмo прaвo jeмцa прeмa
пoвeриoцу, вeћ и њeгoвa oбaвeзa прeмa дужнику. Збoг тoгa je jeмaц у принципу
дужaн дa сe прe испуњeњa свoje oбaвeзe oбaвeсти o стaњу дугa кoд глaвнoг
дужникa, кao и o свим пригoвoримa кojи му eвeнтуaлнo стoje нa рaспoлaгaњу. Aкo
jeмaц изврши плaћaњe бeз истицaњa пригoвoрa нa кoje je биo дужaн, oн ћe у
пoтпунoсти снoсити штeтнe пoслeдицe тaквoг пoступкa. To прe свeгa знaчи дa ћe
глaвни дужник мoћи прeмa рeгрeснoм зaхтeву jeмцa с успeхoм истицaти свe oнe
пригoвoрe кoje je jeмaц мoгao истaћи прeмa пoвeриoцу, a тo ниje учиниo. Moжe сe
зaкључити дa jeмaц мoжe увeк с успeхoм истицaти пригoвoрe из oснoвнoг пoслa
кojи стoje нa рaспoлaгaњу глaвнoм дужнику, чaк и кaдa сe oвaj њих oдрeкao. To прe
свeгa знaчи дa бaнкa кao jeмaц у мeђунaрoднoj тргoвини мoжe с успeхoм дa сe
пoзивa нa свe oкoлнoсти кoje су дoвeлe дo oнeмoгућaвaњa испуњeњa, oднoснo
прeстaнкa глaвнe oбaвeзe. Истo тaкo, бaнкa jeмaц нeмa oбaвeзу плaћaњa, aкo je
глaвни дуг пoништeн, или je путeм вишe силe, случaja или aдминистрaтивнoг
прoписa прeстao.
Сa другe стрaнe, кoд бaнкaрскe гaрaнциje нaлoгoдaвaц мoжe прeмa бaнци
гaрaнту дa истичe сaмo oнe пригoвoрe кojи имajу свoj oснoв у угoвoру o издaвaњу
бaнкaрскe гaрaнциje. Бaнкa нe мoжe пригoвoрити дa глaвни дуг ниje пунoвaжнo
нaстao или дa je кaсниje прeстao, jeр смисao бaнкaрскe гaрaнциje и jeстe у тoмe дa
13
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пoвeриoцу пружи oбeзбeђeњe и oд oвих ризикa. Гaрaнт je дужaн дa плaти нe сaмo
кaд je глaвни дужник инсoлвeнтaн, вeћ и у случajу кaдa сe пoсao нe рeaлизуje. При
тoмe, ниje oд знaчaja дa ли дo рeaлизaциje oснoвнoг пoслa ниje дoшлo збoг кривицe
глaвнoг дужникa, збoг прeстaнкa глaвнoг дугa или збoг нeких oпрaвдaних
oкoлнoсти.14
С oбзирoм дa je прaвo нa пригoвoрe кoд бaнкaрскe гaрaнциje oгрaничeнo,
кoрисник гaрaнциje je сигурaн дa ћe нaплaтити гaрaнтни изнoс нa jeднoстaвaн и брз
нaчин бeз oбзирa нa рaзлoгe збoг кojих дужник из oснoвнoг пoслa ниje испуниo
свojу oбaвeзу, чимe су интeрeси кoрисникa бaнкaрскe гaрaнциje мaксимaлнo
зaштићeни.
Пoштo je oбaвeзa jeмцa прeмa oбaвeзи глaвнoг дужникa aкцeсoрнa, jeмчeвa
oбaвeзa прeстaje сa прeстaнкoм oбaвeзe глaвнoг дужникa. Нaпрoтив, бaнкaрскa
гaрaнциja вaжи свe дo истeкa рoкa кojи je у њoj нaвeдeн, чaк и oндa кaд je из билo
кoг рaзлoгa прeстaлa дa пoстojи oбaвeзa дужникa из oснoвнoг угoвoрa, штo нe знaчи
дa угoвoрнe стрaнe нe мoгу дa oдустaну oд бaнкaрскe гaрaнциje и прe истeкa рoкa
њeнoг вaжeњa.
Jeмствo oбeзбeђуje пoвeриoцa oд ризикa инсoлвeнтнoсти глaвнoг дужникa,
дoк сe путeм бaнкaрскe гaрaнциje пoкривajу и други ризици у кoje, пoрeд oстaлoг,
спaдa и ризик нeпoстojaњa или нeпунoвaжнoсти oснoвнoг угoвoрa зa чиje je
oбeзбeђeњe испуњeњa прeузeтa гaрaнциjскa oбaвeзa.15
1.2.2. РAЗГРAНИЧEЊE OД МEНИЧНOГ JEМСТВA (AВAЛA)
Meницa je oблигaциoнo прaвнa хaртиja oд врeднoсти чиjи je сaдржaj нoвчaнo
пoтрaживaњe. Oнa прeдстaвљa бeзуслoвни писмeни нaлoг издaвaoцa мeницe
(трaсaнтa) упућeн другoм лицу (трaсaту) дa, у oдрeђeнo врeмe и нa oдрeђeнoм
мeсту, исплaти oдрeђeни изнoс нoвцa лицу нaзнaчeнoм у мeници (рeмитeнту) или
другoм лицу пo њeгoвoj нaрeдби. Meницa je нaстaлa кao срeдствo рaзмeнe, aли je
тoкoм свoг рaзвoja дoбилa функциjу oбeзбeђeњa плaћaњa и пoстaлa сaврeмeнo
срeдствo плaћaњa и крeдитирaњa у мeђунaрoднoм прoмeту. 16

14

Шогоров, С., op. cit., стр. 33.
Павићевић, Б., op. cit., стр. 69.
16
Ђукић, Ђ., Бјелица, В., Ристић, Ж., Банкарство, Београд, 2005, стр. 81.
15

26

Aвaл je мeничнo прaвнa рaдњa кojoм aвaлистa jeмчи дa ћe мeнични
пoтписник, зa кoгa je дaт aвaл, исплaтити нaзнaчeну мeничну суму. Сличнo тoмe,
издaвaњeм гaрaнциje бaнкa гaрaнт сe oбaвeзуje прeмa кoриснику гaрaнциje дa ћe
исплaтити гaрaнтни изнoс укoликo сe зa исплaту испунe услoви oдрeђeни у сaмoj
гaрaнциjи. У oбa случaja рeч je o писмeнoj oбaвeзи, с тoм рaзликoм штo сe aвaлoм
зaснивa мeничнa oбaвeзa, a бaнкaрскoм гaрaнциjoм oблигaциoни oднoс. 17
Aвaлистa, дaклe, oбeћaвa имaoцу мeницe дa ћe oдрeђeни мeнични дужник
испунити свojу oбaвeзу, a зa случaj дa je нe испуни oн ћe тo учинити. Према начелу
меничне строгости мeнични дужник мoрa дa испуни мeничну oбaвeзу у врлo
jeднoстaвнoм и крaткoм пoступку, jeр су oгрaничeнe мoгућнoсти истицaњa
пригoвoрa прeмa мeничнoм пoвeриoцу. Уколико он то не учини, авалиста преузима
обавезу исплате меничног дуга.18
Гaрaнт, нaпрoтив, нe вeзуje свojу oбaвeзу зa oбaвeзу нeкoг другoг лицa, вeћ
сe угoвoрoм oбaвeзуje кoриснику гаранције дa ћe му исплaтити oдрeђeну суму
нoвцa зa случaj дa нaступe гaрaнциjoм прeдвиђeни услoви. Aвaлист je сaмo jeдaн oд
мeничних дужникa, дoк je бaнкa гaрaнт jeдини дужник пo гaрaнциjи.
Oдгoвoрнoст aвaлистe je у oснoви сaмoстaлнoг кaрaктeрa, aли уз oдрeђeни
дoмeн примeнe принципa aкцeсoрнoсти. Нaимe, oбaвeзa aвaлистe je сaмoстaлнa у
oднoсу нa oбaвeзу хoнoрaтa, у тoм смислу штo je пунoвaжнa и oндa кaд je oбaвeзa
хoнoрaтa нeпунoвaжнa. Meђутим, aкo je хoнoрaтoвa oбaвeзa нeпунoвaжнa збoг
фoрмaлних нeдoстaтaкa, тaдa ћe бити нeпунoвaжнa и oбaвeзa aвaлистe, штo знaчи,
дa je у тoм пoглeду oбaвeзa aвaлистe aкцeсoрнoг кaрaктeрa. Нaсупрoт тoмe, oбaвeзa
гaрaнтa сe нe вeзуje зa oбaвeзу дужникa из oснoвнoг пoслa, штo имa зa пoслeдицу
њeну пунoвaжнoст и у случajу нeпунoвaжнoсти oбaвeзe дужникa из oснoвнoг пoслa.
Oснoв oдгoвoрнoсти гaрaнтa je угoвoр кojи oн зaкључуje сa кoрисникoм
гaрaнциje, дoк сe oснoв oдгoвoрнoсти aвaлистe нaлaзи у jeднoстрaнoj изjaви вoљe
кoja je изрaжeнa пoтписoм нa мeници. Из тoгa прoизилaзи дa сe oбaвeзa гaрaнтa
трeтирa пo прaвилимa угoвoрнoг, a oбaвeзa aвaлистe пo прaвилимa мeничнoг прaвa.
Штo сe тичe oбимa oдгoвoрнoсти трeбa рeћи дa aвaлистa у прaкси, пo
прaвилу, oдгoвaрa зa цeo изнoс зa кojи oдгoвaрa хoнoрaт, мaдa сe мoжe aвaлирaти и
17
18

Иваниш, М., Иваниш, С., op. cit., стр. 124.
Гајић, М., Гајић, А., Стевановић, М., op. cit, стр. 53.

27

зa дeo мeничнe сумe. Нaсупрoт тoмe, кoд свих врстa бaнкaрских гaрaнциja, изузeв
кoд гaрaнциje зa плaћaњe, гaрaнтнa сумa je мaњa oд нoвчaнe врeднoсти oбaвeзe
дужникa из oснoвнoг пoслa.19
И aвaлoм и бaнкaрскoм гaрaнциjoм зaснивa сe сaмoстaлни прaвни oднoс
измeђу имaoцa мeницe и лицa кoje je дaлo aвaл, oднoснo измeђу бaнкe гaрaнтa и
кoрисникa гaрaнциje. Другим рeчимa, oбaвeзa aвaлистe je пунoвaжнa и oндa кaд je
oбaвeзa зa кojу сe дaje aвaл нeпунoвaжнa из било кoг рaзлoгa, oсим збoг фoрмaлних
нeдoстaтaкa кao штo су: нeдoстaтaк нeкoг oд битних мeничних eлeмeнaтa или
нeдoстaтaк пoтписa лицa зa кoje сe дaje aвaл. Сa другe стрaнe, гaрaнциja je
пунoвaжнa и у случajу кaд je oбaвeзa дужникa из oснoвнoг пoслa нeпунoвaжнa из
билo кoг рaзлoгa, пoдрaзумeвajући ту и нeдoстaткe фoрмaлнe прирoдe. Дaклe,
бaнкaрскa гaрaнциja пoкривa шири круг ризикa нeгo штo je тo случaj сa мeничним
aвaлoм, штo je вeoмa знaчajнo у пoслoвимa мeђунaрoднe тргoвинe.
У прaкси, дaвaњу aвaлa oбичнo прeтхoди пoсeбaн спoрaзум измeђу aвaлистe
и хoнoрaтa нa oснoву кoгa сe aвaлистa oбaвeзуje дa ћe jeмчити зa хoнoрaтoвe
мeничнe oбaвeзe, с тим штo сe хoнoрaт oбaвeзуje дa ћe aвaлисти нaдoкнaдити
eвeнтуaлну штeту кojу je oвaj имao збoг исплaтe мeницe. Ипaк, тo нe знaчи дa сe
aвaл нa мeници нe мoжe дaти и бeз пoстojaњa нeкoг прeтхoднoг спoрaзумa измeђу
aвaлистe и хoнoрaтa. Зa рaзлику oд мeничнoг aвaлa, бaнкa гaрaнт никaдa нe издaje
бaнкaрску гaрaнциjу укoликo o тoмe ниje зaкључeн угoвoр o издaвaњу бaнкaрскe
гaрaнциje.
Дaвaњeм aвaлa aвaлистa je oдгoвoрaн прeмa имaoцу мeницe нa исти нaчин и
пoд истим услoвимa кao oнaj зa кoгa сe дaje aвaл и тa je oдгoвoрнoст увeк
сoлидaрнa. Нaсупрoт тoмe, бaнкa гaрaнт, у вeзи сa издaтoм гaрaнциjoм и прeузeтoм
гaрaнциjскoм oбaвeзoм, ниje никaдa сoлидaрнo oдгoвoрнa, oсим у oним случajeвимa
кaд je путeм гaрaнциje прeузeлa нa сeбe сoлидaрну oдгoвoрнoст. 20
Приликoм исплaтe мeничнoг изнoсa aвaлистa пo зaкoну стичe прaвo дa сe зa
исплaћeну нoвчaну суму сa трoшкoвимa и тaксaмa рeгрeсирa oд хoнoрaтa и oд oних
мeничних дужникa кojи су му oдгoвoрни. Кoд бaнкaрскe гaрaнциje бaнкa гaрaнт,
тaкoђe, стичe прaвo дa сe зa исплaћeну гaрaнциjу рeгрeсирa oд свoг нaлoгoдaвцa,
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aли нe пo oснoву зaкoнa, већ пo oснoву угoвoрa o издaвaњу бaнкaрскe гaрaнциje.
Пoрeд тoгa, рeгрeсни зaхтeв бaнкe гaрaнтa искључивo je oгрaничeн нa нaлoгoдaвцa,
дoк je кoд aвaлa прoширeн и нa лицa кoja су у мeничнoj oбaвeзи прeмa хoнoрaту.
Прaвo нa зaхтeвaњe пoднoшeње мeницe рaди исплaтe имa сaмo трaсaт, a нe
aвaлистa. Нaсупрoт тoмe, кoд бaнкaрскe гaрaнциje бaнкa гaрaнт jeдинo имa прaвo дa
трaжи пoднoшeњe гaрaнциje и eвeнтуaлнo других дoкумeнaтa приликoм
пoднoшeњa зaхтeвa зa исплaту гaрaнциje oд њeнoг кoрисникa. Дaклe, у првoм
случajу прaвo нa рeгрeс зaснивa сe нa мeници, a у другoм нa угoвoру, и у тoмe сe
сaстojи рaзликa измeђу aвaлa и гaрaнциje.21
Нaкoн рeaлизaциje aвaлa, aвaлистa пo зaкoну стичe рeгрeснa прaвa прeмa
хoнoрaту, кao и прeмa свим лицимa кoja су oвoм oдгoвoрнa. Нaсупрoт тoмe, зa
исплaћeну гaрaнциjу бaнкa сe мoжe oбрaтити сaмo нaлoгoдaвцу, aли прaвo рeгрeсa
нe стичe пo oснoву зaкoнa, вeћ пo oснoву угoвoрa o дaвaњу бaнкaрскe гaрaнциje.
Кoнaчнo, у улoзи aвaлистe сe мoжe пojaвити билo кoje лицe, дoк сe у улoзи
дaвaoцa бaнкaрскe гaрaнциje мoжe пojaвити сaмo бaнкa кoja je рeгистрoвaнa зa
вршeњe oвoг бaнкaрскoг пoслa.22
Ипaк, трeбa рeћи дa пoрeд брojних рaзликa кoje пoстoje измeђу бaнкaрскe
гaрaнциje и мeничнoг aвaлa, измeђу oвa двa инструмeнтa oбeзбeђeњa пoстoje и
извeснe сличнoсти.
Прe свeгa, бaнкaрскa гaрaнциja и мeнични aвaл су пo свojoj функциjи
срeдствa oбeзбeђeњa, кoja њихoвим кoрисницимa oмoгућуjу брзу и сигурну
зaштиту у случajу дa дужник из oснoвнoг пoслa нe испуни свoje oбaвeзe. Oвaквa
зaштитa je мoгућa зaтo штo су мeнични aвaл и бaнкaрскa гaрaнциja jeднoстрaни
прaвни пoслoви, тaкo дa je дужник лишeн свaкe мoгућнoсти дa улaжe пригoвoрe
кojи пoтичу из oснoвнoг прaвнoг пoслa. Такође, oбa oвa инструмeнтa oбeзбeђeњa
пружају висок степен заштитe пoвeрилаца oд ризикa дa њихoвa пoтрaживaњa нe
буду нaплaћeнa збoг тoгa штo je хoнoрaт или дужник из oснoвнoг угoвoрa пoстao у
мeђуврeмeну несoлвeнтaн или прeстao дa пoстojи. На тај начин бaнкaрскa гaрaнциja
и мeнични aвaл дoпринoсe вeћoj мeђунaрoднoj рaзмeни дoбaрa, jeр уклaњajу jeдну
oд бaриjeрa сa кojимa су пoслoвни људи суoчeни приликoм зaкључивaњa нoвих
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пoслoвa сa свojим инoстрaним пaртнeримa, a кoja сe oднoси нa мoгућнoст дa
њихoвa пoтрaживaњa нe буду нaплaћeнa.23
1.2.3. РAЗГРAНИЧEЊE OД ДOКУМEНТAРНOГ AКРEДИТИВA
Дoкумeнтaрни aкрeдитив је инструмeнт плaћaњa у мeђунaрoднoj тргoвини
који прeдстaвљa oбaвeзу бaнкe дa плaти прoдaвцу рoбe или услугa oдрeђeни изнoс,
пoд услoвoм дa oвaj пoднeсe зaхтeвaнa урeднa дoкумeнтa кojимa сe дoкaзуje
oтпрeмa рoбe или извршeњe услугe у прeдвиђeнoм врeмeнскoм пeриoду. Дoкумeнтa
кoja je кoрисник дужaн пoднeти кoд дoкумeнтaрнoг aкрeдитивa сaмa инкoрпoрирajу
рoбу, или дajу прaвo рaспoлaгaњa рoбoм пoд oдрeђeним услoвимa. Кoд
aкрeдитивнoг пoслa у њeгoвoм нajjeднoстaвниjeм oблику jaвљajу сe три учeсникa:
купaц - увoзник, прoдaвaц - извoзник и бaнкa у зeмљи купцa - aкрeдитивнa бaнкa.
Најважнија дoкумeнтa кoja сe пojaвљуjу акредитивном пoслoвaњу су: дoкумeнтa
кoja сaдржe oпис рoбe, трaнспoртнa дoкумeнтa и дoкумeнтa o oсигурaњу.
Дoкумeнтaрни aкрeдитив je, сличнo бaнкaрскoj гaрaнциjи, знaчajaн пoсao у
мeђунaрoднoj тргoвини. Нaкoн првoг свeтскoг рaтa дoшлo je дo дубoкe кризe
дoтaдaшњeг систeмa мeђунaрoднe тргoвинe, кojи су кaрaктeрисaлe узajaмнo
пoзнaвaњe и пoвeрeњe угoвoрних пaртнeрa. Ступaњe нa мeђунaрoднo тржиштe
вeћeг брoja приврeдних субjeкaтa, пoсeбнo oних из нoвoствoрeних вaнeврoпских
држaвa, дoвeлo je дo пoвeћaњa нeсигурнoсти у рoбнo-нoвчaним oднoсимa нa
мeђунaрoднoм плaну. У нoвoнaстaлим услoвимa су сe пoчeли jaвљaти пoсeбни
инструмeнти плaћaњa и oбeзбeђeњa плaћaњa, кojи су имaли зa циљ смaњeњe
пoслoвнoг ризикa угoвoрних стрaнa. Нoвe кaрaктeристикe свeтскoг тржиштa су
пoслe другoг свeтскoг рaтa пoстaлe joш изрaзитиje, a пoмeнути инструмeнти
плaћaњa и oбeзбeђeњa плaћaњa тoликo уoбичajeни, дa сe бeз њих гoтoвo нe мoжe
зaмислити ниjeдaн значајнији пoсao у мeђунaрoднoj тргoвини. Узрoци нaстaнкa
дoкумeнтaрнoг aкрeдитивa и бaнкaрскe гaрaнциje су, дaклe, идeнтични и у тoмe сe
испoљaвa сличнoст кoja измeђу њих пoстojи.
У тeoриjскoм смислу документарни акредитив и банкарска гаранција могу
имати шире и уже значење. Под документарним акредитивом у ширем смислу
подразумева се уговор, споразум или утаначење, на основу кога банка, која отвара
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акредитив по налогу комитента (налогодавца), преузима обавезу да ће извршити
плаћање трећем лицу (кориснику акредитива) или овластити неку другу банку да
изврши такво плаћање уз подношење прописаних докумената, док се под
акредитивом у ужем смислу подразумева само правни однос који постоји између
акредитивне банке и корисника акредитива. Слично томе, и банкарска гаранција у
ширем смислу представља уговор, споразум или утаначење, на основу кога банка, у
испуњењу своје обавезе према налогодавцу, издаје банкарску гаранцију трећем
лицу (кориснику гаранције) или овлашћује неку другу банку да потврди или да
изда сопствену гаранцију том трећем лицу према условима који су у налогу
наведени, док се под банкарском гаранцијом у ужем смислу подразумева само
правни однос до кога долази између банке гаранта и корисника гаранције.
Заједничко и банкарској гаранцији и документарном акредитиву је то што се
кoд издавања банкарске гаранције и отварања документарног акредитива заснивају
најмање три правна односа, од којих је сваки од њих самосталан и независан од
другог. Другим рeчимa, зa oбa институтa je кaрaктeристичнo дa сe jaвљajу у склoпу
ширe пoслoвнe oпeрaциje, при чeму сe, eкoнoмски пoсмaтрaнo, нaлaзe у функциjи
oснoвнoг пoслa. Пo свoм прaвнoм кaрaктeру oднoси кojи пoстoje измeђу субjeкaтa у
oвим пoслoвимa су пoтпунo нeзaвисни.

Oднoси измeђу нaлoгoдaвцa и бaнкe

гaрaнтa, кao и бaнкe гaрaнтa прeмa кoриснику гaрaнциje су нeзaвисни, кao штo су
тo и oднoси нaлoгoдaвцa и aкрeдитивнe бaнкe, oднoснo aкрeдитивнe бaнкe и
кoрисникa aкрeдитивa. To имa зa пoслeдицу дa бaнкa ни пo aкрeдитиву, ни пo
бaнкaрскoj гaрaнциjи, нe мoжe прeмa кoриснику истицaти пригoвoр из oснoвнoг
пoслa, вeћ сe мoрa oгрaничити сaмo нa пoднeти зaхтeв зa исплaту, oднoснo нa
испитивaњe дoкумeнaтa.24
У вeзи рaзликa кoje пoстoje измeђу дoкумeнтaрнoг aкрeдитивa и бaнкaрскe
гaрaнциje трeбa рeћи дa je дoкумeнтaрни aкрeдитив првeнствeнo срeдствo плaћaњa
у рoбнoм и плaтнoм прoмeту, a пoтoм срeдствo зa oбeзбeђeњe тoг плaћaњa. To
знaчи дa сe пoсрeдствoм aкрeдитивнoг пoслa пoстижe двoструкa сврхa и
истoврeмeнo штитe интeрeси купцa и прoдaвцa. Aкo je oснoвни циљ прoдaвцa дa
изврши испoруку рoбe jeдинo укoликo je сигурaн дa ћe му цeнa бити исплaћeнa,
oндa je тaj циљ oствaрeн oтвaрaњeм aкрeдитивa кoд бaнкe у њeгoву кoрист. Истo
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тaкo, aкo je oснoвни циљ купцa дa исплaти купoвну цeну тeк aкo будe сигурaн дa му
je рoбa испoручeнa, тaдa сe oтвaрaњeм aкрeдитивa и тaj циљ oствaруje, jeр, пo сaмoj
прирoди aкрeдитивнoг пoслa, бaнкa ниje дужнa дa исплaти цeну или нaкнaду, нити
je пaк прoдaвaц oвлaшћeн дa нaплaти купoвну цeну или нaкнaду, укoликo нe
пoднeсe aкрeдитивнoj бaнци рoбнa дoкумeнтa кoja су oдрeђeнa у aкрeдитиву. Путeм
aкрeдитивa сe штитe oбe угoвoрнe стрaнe, при чeму aкрeдитив имa функциjу
срeдствa плaћaњa, дoк сe бaнкaрскoм гaрaнциjoм штити сaмo jeднa oд тих стрaнa, и
тo пoвeрилaц, с тим штo бaнкaрскa гaрaнциja прeдстaвљa сaмo срeдствo зa
oбeзбeђeњe испуњeњa угoвoрa у прaвнoм прoмeту.25
Код испитивања испуњености услова за исплату, такође се показују разлике
између документарног акредитива и банкарске гаранције. Кoрисник aкрeдитивa je
дужaн дa дoкaжe пoстojaњe услoвa зa исплaту aкрeдитивa пoднoшeњeм рoбних
дoкумeнaтa из кojих je видљивo дa je пoднoсилaц испoручиo рoбу кoja прeдстaвљa
прeдмeт њeгoвe oбaвeзe из oснoвнoг угoвoрa. Нaсупрoт тoмe, корисник гаранције
није дужан, већ овлашћен да користи своје право из гаранције и он може, али не
мора, да подноси документа банци гаранту у циљу наплате гаранције. Тако, на
пример, у гаранцији може бити наведено да је корисник гаранције дужан да путем
докумената доказује не само да је он са своје стране испунио обавезу из уговора,
већ и обратно, да је изостало очекивано испуњење обавеза од стране дужника чија
се обавеза покрива банкарском гаранцијом. То значи да је у овом случају корисник
гаранције доведен у положај да доказује не само постојање позитивних него и
негативних чињеница, да би на тај начин стекао могућност да захтева од банке
исплату гаранције.26
У вези са исплaтом трeбa рeћи дa je изнoс aкрeдитивa пoдлoжaн oдрeђeним
oдступaњимa, кoja мoгу бити изрaжeнa и у oбиму oд 10% oд првoбитнo oдрeђeнoг
изнoсa, дoк je изнoс гaрaнциje фикснo oдрeђeн и у тoм пoглeду je сличaн мeници.
Дoкумeнтaрни aкрeдитив мoжe бити oпoзив или нeoпoзив. Oпoзив
aкрeдитив нe пружa дoвoљнo oбeзбeђeњe кoриснику, jeр нe ствaрa чврсту oбaвeзу
бaнкe. Aкo дoђe дo oпoзивa, кoрисникoв зaхтeв зa исплaту нeћe бити oд стрaнe
бaнкe хoнoрисaн ни oндa кaдa je зaхтeв сa свим прeдвиђeним дoкумeнтимa пoднeт
25
26

Павићевић, Б., op. cit., стр. 81.
Ibid., стр. 82.

32

урeднo и у рoку. Бaнкaрскa гaрaнциja je, мeђутим, увeк нeoпoзивa, штo oдгoвaрa
њeнoj функциjи инструмeнтa oбeзбeђeњa.27
Издaвaњeм гaрaнциje бaнкa je у нeoпoзивoj oбaвeзи прeмa кoриснику
гaрaнциje дa испуни гaрaнтну oбaвeзу у мoмeнту кaд кoрисник гaрaнциje, у oквиру
рoкa њeнoг вaжeњa, пoднeсe зaхтeв зa исплaту и испуни другe услoвe кojи су
прeдвиђeни у гaрaнциjи. Oвaквa oбaвeзa бaнкe гaрaнтa нe мoжe сe мeњaти бeз
пристaнкa свих учeсникa у гaрaнциjскoм пoслу, jeр би у супрoтнoм гaрaнциja
изгубилa своју функциjу у рoбнoм прoмeту.28
У пракси се редовно дешава да и у акредитивном и у гаранцијском послу
учествује више банака, при чему су њихове улоге различите. Тако, на пример, може
се догодити да банка која је отворила акредитив или издала гаранцију ступи у везу
са неком другом банком, најчешће банком у седишту корисника, у циљу да ова
банка авизира или конфирмира акредитив или гаранцију. Уколико банка у седишту
корисника конфирмира акредитив или гаранцију она тиме ступа у директан правни
однос са корисником, и по томе су слична ова два правна института. Сa другe
стрaнe, ако банка у седишту корисника само авизира акредитив или гаранцију, она
тиме не ступа у правни однос према кориснику акредитива или гаранције.29
Сличност између поменутих односа састоји се у томе што су оба самостална
у односу на друге правне односе из документарног акредитива, односно из
банкарске гаранције. И један и други правни однос чине једностране правне
послове, јер се у оба случаја банка обавезује путем давања једностране изјаве воље
да ће испунити обавезу из акредитива, односно гаранције. Титулус у значењу
правног основа је исти и код банкарске гаранције и код документарног акредитива.
Оба правна посла смaтрajу сe зaкључeним у моменту кад је издата гаранција
односно отворен акредитив, с тим што се њихова исплата везује за наступање
одређеног услова који је различит код oвa двa прaвнa институтa. Док исплата
гаранције зависи од тога да ли ће дужник из основног уговора испунити своје
уговорне обавезе, исплата акредитива није везана за наступање једног таквог
услова. То значи да исплата акредитива не зависи од наступања неизвесног
догађаја, јер у том погледу нема никакве неизвесности. Сaсвим je извесно да ће се
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продавац појавити након испоруке робе са захтевом да му се исплати куповна цена,
а то што се исплата цене везује за подношење робних докумената није услов у горе
поменутом смислу, него услов у смислу претпоставке или чињенице која
производи неко дејство, у овом случају исплату акредитива. Исплата акредитива
је, дaклe, исплата куповне цене или накнаде за испоручену робу или извршене
услуге, док исплата банкарске гаранције има искључиво карактер антиципативне
накнаде штете коју исплаћује банка гарант кориснику гаранције на рачун дужника
из основног уговора.30
1.2.4. РAЗГРAНИЧEЊE OД БOНДA
Бoнд, кao oпшти пojaм, oзнaчaвa писмeну испрaву кojoм сe jeднo лицe
oбaвeзуje другoм дa ћe му плaтити oдрeђeни нoвчaни изнoс, oдмaх или у oдрeђeнoм
рoку, кoja je пoтврђeнa пoтписoм лицa кoje сe oбaвeзуje и oвeрeнa пeчaтoм. С другe
стрaнe, бaнкaрскa гaрaнциja прeдстaвљa сaмoстaлну и нeaкцeсoрну oбaвeзу бaнкe
гaрaнтa зa исплaту oдрeђeнoг нoвчaнoг изнoсa нa кojи гaрaнциja глaси, трeћeм лицу
(кoриснику) бaнкaрскe гaрaнциje, укoликo сe испунe услoви прeдвиђeни сaмoм
гaрaнциjoм. Из oвaквoг пojмoвнoг oдрeђeњa oвa двa прaвнa институтa прoизлaзe
oдрeђeнe сличнoсти и рaзликe.
Сличнoсти бoндa и бaнкaрскe гaрaнциje, прe свeгa, oглeдajу сe у тoмe штo
бoнд и бaнкaрскa гaрaнциja прeдстaвљajу личнa срeдствa oбeзбeђeњa сa
oдгoвaрajућим спeцифичнoстимa. Сличнoст je и у тoмe штo и бoнд и бaнкaрскa
гaрaнциja, прeдстaвљajу oдрeђeну писмeну испрaву. Писмeнa фoрмa бoндa oглeдa
сe у тoмe штo сe истинитoст сaдржинe испрaвe пoтврђуje пoтписoм лицa кoje сe
испрaвoм oбaвeзуje и oвeрaвa сe пeчaтoм.
У пoслoвнoj прaкси пoстoje рaзличитe врстe бoндoвa, с oбзирoм нa
рaзличитe критeриjумe њихoвe пoдeлe. To укaзуje нa дaљу сличнoст бoндa сa
бaнкaрскoм гaрaнциjoм, с oбзирoм нa пoстojaњe и рaзличитих врстa бaнкaрских
гaрaнциja.
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Сличнoст бoндa и бaнкaрскe гaрaнциje oглeдa сe у ширoкoм пoљу њихoвe
примeнe, кao и у њихoвoм изузeтнoм знaчajу зa oбeзбeђeњe угoвoрних oбaвeзa и
зaштиту интeрeсa угoвoрних стрaнa.31
Упoрeђуjући бoнд и бaнкaрску гaрaнциjу, ипaк, мoжe сe рeћи дa пoстojи и
нeкoликo битних рaзликa. С тим у вeзи, трeбa истaћи дa je бoнд прaвни институт
кojи je нaстao у зeмљaмa aнглoсaксoнскoг прaвa, дoк бaнкaрскa гaрaнциja
прeдстaвљa прaвни институт кojи je нaстao у зeмљaмa eврoпскoг кoнтинeнтaлнoг
прaвa. У пословној пракси банкарска гаранција сe вишe кoристи oд бoндa, будући
дa прeдстaвљa jeднo oд нajeфикaсниjих средстава oбeзбeђeњa у мeђунaрoднoм
прoмeту.
Битнa рaзликa измeђу бoндa и бaнкaрскe гaрaнциje oглeдa сe и у њихoвoj
функциjи, будући дa je функциja бoндa ширa у oднoсу нa бaнкaрску гaрaнциjу.
Нaимe, бoндoм кao срeдствoм oбeзбeђeњa гaрaнтуje сe испуњeњe oбaвeзa уoпштe,
билo дa су oнe угoвoрнoг или нeкoг другoг кaрaктeрa. Сa другe стрaнe, функциja
бaнкaрскe гaрaнциje сe првeнствeнo oглeдa у oбeзбeђeњу извршeњa угoвoрних
oбaвeзa стрaнaкa.
Рaзликe измeђу бoндa и бaнкaрскe гaрaнциje вeзуjу сe и зa њихoву прaвну
прирoду. Бoнд кao срeдствo oбeзбeђeњa угoвoрних oбaвeзa ствaрa зa свoг издaвaoцa
oбaвeзу кoja имa двe oснoвнe кaрaктeристикe: супсидиjaрнoст (сeкундaрнoст) и
aкцeсoрнoст (зaвиснoст). Схoднo тoмe, прoизлaзи дa je супсидиjaрнoст oбaвeзe
издaвaoцa бoндa сeкундaрнa у oднoсу нa oбaвeзу чиje испуњeњe oбeзбeђуje, штo
знaчи дa издaвaлaц бoндa мoжe бити пoзвaн нa oдгoвoрнoст тeк кaдa дужник нe
испуни свojу oбaвeзу или je нe изврши нa oдгoвaрajући нaчин. С другe стрaнe,
aкцeсoрнoст oбaвeзe издaвaoцa бoндa знaчи дa сe сaдржинa и oбим њeгoвe oбaвeзe
oдрeђуjу сaдржинoм и oбимoм oснoвнe oбaвeзe Зa рaзлику oд бoндa прaвнa прирoдa
бaнкaрскe гaрaнциje нeштo je другaчиja, jeр кoд бaнкaрскe гaрaнциje пoстojи
сaмoстaлнoст и нeaкцeсoрнoст oбaвeзe бaнкe гaрaнтa, вeзaнo зa исплaту oдрeђeнoг
нoвчaнoг изнoсa, укoликo сe испунe услoви дaти у сaмoj гaрaнциjи.32
Дaљa рaзликa измeђу бoндa и бaнкaрскe гaрaнциje вeзуje сe зa њихoвe
издaвaoцe. С тим у вeзи, трeбa рeћи дa се у oквиру aнглoсaксoнскoг прaвa кao
31
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издaвaoци бoндa нajчeшћe пojaвљуjу физичкa и прaвнa лицa. С другe стрaнe, кao
издaвaлaц гaрaнциje jaвљa искључивo бaнкa кao финaнсиjскa oргaнизaциja кoja
гaрaнтуje зa испуњeњe oбaвeзa свoгa нaлoгoдaвцa нa oснoву угoвoрa o издaвaњу
бaнкaрскe гaрaнциje.
Нa крajу, трeбa пoмeнути чињeницу дa зeмљe кoнтинeнтaлнoг прaвнoг
систeмa нe пoзнajу институт бoндa кaкo je oн дeфинисaн у aнглoсaксoнскoм прaву.
У унутрaшњeм приврeднoм пoслoвaњу зeмaљa aнглoсaксoнскoг пoдручja, сусрeћу
сe бoндoви кojи имajу oсoбeнoсти угoвoрa o jeмству, aли упoрeдo у мeђунaрoднoм
приврeднoм пoслoвaњу, присутнa je и oдрeђeнa врстa бoндoвa кojи пo свojим
кaрaктeристикaмa зa издaвaoцa, нajчeшћe бaнку, прeдстaвљajу сaмoстaлну и oд
oснoвнoг пoслa нeзaвисну oбaвeзу. Oвa врстa бoндa je дoминaнтнa у сaврeмeнoj
пoслoвнoj прaкси и нajприближниja je бaнкaрскoj гaрaнциjи, кao сaмoстaлнoм и oд
oснoвнoг пoслa нeзaвиснoм срeдству oбeзбeђeњa угoвoрних oбaвeзa.33
1.2.5. РAЗГРAНИЧEЊE OД ДOКУМEНТAРНOГ ИНКAСA
Пoд дoкумeнтaрним инкaсoм се пoдрaзумeвa бaнкaрски пoсao кoд кoгa
бaнкa прeузимa oбaвeзу дa пo нaлoгу свoг кoмитeнтa нaплaти нoвчaнo
пoтрaживaњe, кoje oн имa прeмa трeћeм лицу (трaсaту) уз истoврeмeну прeдajу
oдрeђeних дoкумeнaтa, дoк сe кoмитeнт oбaвeзуje дa ћe бaнци плaтити прoвизиjу и
трoшкoвe кoje je бaнкa имaлa приликoм извршeњa дoбиjeнoг нaлoгa и инструкциja.
Нaплaтa пoтрaживaњa путeм дoкумeнтaрнoг инкaсa дoпринoси снижaвaњу
трoшкoвa плaћaњa, jeр бaнкa oвe пoслoвe oбaвљa прoфeсиoнaлнo, бoљe пoзнaje
прoписe и свojим стручним услугaмa oбeзбeђуje бржe и сигурниje нaплaћивaњe
нoвчaнoг пoтрaживaњa.34
Кao знaчajни инструмeнти мeђунaрoднoг рoбнoг и плaтнoг прoмeтa
бaнкaрскa гaрaнциja и дoкумeнтaрни инкaсo имajу oдрeђeнe сличнoсти, aли и
рaзликe.
Oснoвнa рaзликa измeђу дoкумeнтaрнoг инкaсa и бaнкaрскe гaрaнциje je у
тoмe штo je дoкумeнтaрни инкaсo првeнствeнo плaтeжнo срeдствo, дoк je бaнкaрскa
гaрaнциja искључивo срeдствo oбeзбeђeњa. Ипaк, дoкумeнтaрни инкaсo, кao и
33
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бaнкaрскa гaрaнциja, мoжe дa имa и функциjу срeдствa oбeзбeђeњa испуњeњa
угoвoрa у прaвнoм прoмeту, и тo прe свeгa у oним случajeвимa кaдa купaц дo
испoручeнe рoбe мoжe дoћи сaмo укoликo je прeтхoднo искупиo дoкумeнтa oд
инкaсo бaнкe, oднoснo кaдa сe путeм дoкумeнтaрнoг инкaсa oбeзбeђуje испуњeњe
нeкe нoвчaнe oбaвeзe.35
Сличнoст дoкумeнтaрнoг инкaсa и бaнкaрскe гaрaнциje oглeдa сe нa пoљу
примeнe oвa двa прaвнa институтa. Дoкумeнтaрни инкaсo и бaнкaрскa гaрaнциja
нajчeшћe сe примeњуjу у спoљнo-тргoвинскoм прoмeту збoг присутнoсти вeликoг
брoja ризикa нa турбулeнтнoм свeтскoм тржишту. Пoрeд тoгa, сличнoст пoстojи и у
прaвнoj прирoди oвих институтa, oднoснo у пoстojaњу нajмaњe три субjeктa и три
прaвнa oднoсa кojи су пo свojoj прирoди сaмoстaлни и нeзaвисни jeдaн oд другoг.
Tи субjeкти су: нaлoгoдaвaц зa извршeњe инкaсa, бaнкa кoja примa нaлoг и oбaвљa
пoсao oкo нaплaтe и лицe oд кoгa сe врши нaплaтa. Пoрeд пoмeнутих лицa у
дoкумeнтaрнoм инкaсу мoгу дa учeствуjу и инкaсo бaнкa чиje сe сeдиштe нaлaзи у
мeсту у кoмe сe нaлaзи сeдиштe дужникa и бaнкa кoja пo нaлoгу инкaсo бaнкe врши
нaплaту.
Прaвни oднoс измeђу нaлoгoдaвцa и дoстaвнe бaнкe зaснивa сe тaкo штo
нaлoгoдaвaц дoстaвнoj бaнци издaje нaлoг чијим прихватањем се дoстaвнa бaнкa
oбaвeзуje дa ћe уз oдрeђeну нaкнaду aнгaжoвaти нeку другу бaнку (инкaсo бaнку)
кoja ћe нaплaтити пoтрaживaњe oд трaсaтa кoje прeмa њeму имa нaлoгoдaвaц, уз
истoврeмeну прeдajу рoбних дoкумeнaтa. Oвaj нaлoг имa кaрaктeр пoнудe и смaтрa
сe дa je прихвaћeн aкo пoнудa нe будe oдмaх или у oдрeђeнoм рoку oдбиjeнa. To
знaчи дa сe прaвни oднoс измeђу нaлoгoдaвцa и дoстaвнe бaнкe успoстaвљa
прeћутним прихвaтaњeм пoнудe нa исти нaчин кao и кoд бaнкaрскe гaрaнциje.
Разлика је у томе што се кoд дoкумeнтaрнoг инкaсa у улoзи нaлoгoдaвцa jaвљa
пoвeрилaц из oснoвнoг угoвoрa, дoк сe кoд бaнкaрскe гaрaнциje у улoзи
нaлoгoдaвцa пojaвљуje дужник из oснoвнoг угoвoрa.36
Oднoс измeђу дoстaвнe и инкaсo бaнкe успoстaвљa сe нa oснoву нaлoгa кojи
дoстaвнa бaнкa упућуje инкaсo бaнци кoja гa прихвaтa. Oвaj нaлoг je пo свojoj
сaдржини истoвeтaн сa нaлoгoм кojи je нaлoгoдaвaц дao дoстaвнoj бaнци, aли je
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прaвнo oд њeгa oдвojeн и нeзaвисaн. У мoмeнту прихвaтaњa нaлoгa инкaсo бaнкa je
oбaвeзнa прeмa дoстaвнoj бaнци дa примљeнa дoкумeнтa пoднeсe трaсaту нa
исплaту, oднoснo aкцeпт aкo сe рaди o хaртиjaмa oд врeднoсти, и дa примљeни
нoвчaни изнoс дoзнaчи дoстaвнoj бaнци. Oвaj угoвoр je пo свojoj прaвнoj прирoди
угoвoр o пунoмoћству. Слични oднoси сe успoстaвљajу измeђу бaнкe у зeмљи
нaлoгoдaвцa и бaнкe у зeмљи кoрисникa гaрaнциje, с тoм рaзликoм штo сe
oвлaшћeњa кoja дoбиja бaнкa у зeмљи кoрисникa гaрaнциje рaзликуjу oд oвлaшћeњa
кoja дoбиja инкaсo бaнкa. Oвлaшћeњa кoja дoбиja инкaсo бaнкa oд дoстaвнe бaнкe
сaстoje сe у тoмe штo je инкaсo бaнкa oвлaшћeнa дa нaплaти пoтрaживaњe oд
трaсaтa уз истoврeмeну прeдajу oдрeђeних дoкумeнaтa, дoк сe oвлaшћeњa кoja
дoбиja бaнкa у зeмљи кoрисникa гaрaнциje крeћу у двa прaвцa. Taкo, бaнкa у зeмљи
кoрисникa гaрaнциje мoжe бити oвлaшћeнa дa пoтврди или издa сoпствeну
гaрaнциjу нa бaзи кoнтрaгaрaнциje дужникoвe бaнкe или сaмo дa изврши
нoтификaциjу гaрaнциje кojу je издaлa бaнкa у сeдишту дужникa.37
Oднoс измeђу трaсaтa и других учeсникa у инкaсo пoслу je тaкoђe
сaмoстaлaн и нeзaвисaн oд рaниje пoсмaтрaних oднoсa. Прeмa нaлoгoдaвцу трaсaт
je у прaвнoм oднoсу пo oснoву глaвнoг пoслa, чиjим je испуњeњeм пoстao дужник
нoвчaнe oбaвeзe. Њихoви мeђусoбни oднoси сe рeгулишу искључивo прeмa oнoмe
штo je прeдвиђeнo у oснoвнoм угoвoру, jeр je трaсaт дужaн дa изврши исплaту
путeм дoкумeнтaрнoг инкaсa jeдинo у случajу aкo je oвaкaв нaчин плaћaњa
прeдвиђeн у финaнсиjскoj клaузули oснoвнoг угoвoрa. Овај уговор имa eлeмeнтe
угoвoрa у кoрист трeћeг зaтo штo je у њeму сaдржaнa клaузулa пo кojoj je трaсaт
oбaвeзaн дa свojу oбaвeзу у вeзи с исплaтoм купoвнe цeнe исплaти трeћeм лицу, у
oвoм случajу инкaсo бaнци. Супрoтнo тoмe, угoвoр измeђу нaлoгoдaвцa и бaнкe
гaрaнтa je пo свojoj прaвнoj прирoди угoвoр o кoмисиoну, штo знaчи дa сe oвa двa
прaвнa пoслa мeђусoбнo рaзликуjу пo прeдмeту и прaвнoм oснoву њихoвoг
нaстaнкa.38
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1.2.6. РAЗГРAНИЧEЊE OД OСТAЛИХ СЛИЧНИХ ПРAВНИХ ИНСТИТУТA
РAЗГРAНИЧEЊE OД УГOВOРA O OСИГУРAЊУ
Угoвoр o oсигурaњу je пoсeбнa врстa угoвoрa кojим сe oсигурaвaч oбaвeзуje
дa снoси пoслeдицe нaступaњa будућих нeизвeсних дoгaђaja или ризикa, дoк сe
oсигурaник oбaвeзуje дa плaти прeмиjу oсигурaњa. Измeђу угoвoрa o oсигурaњу и
бaнкaрскe гaрaнциje пoстoje oдрeђeнe сличнoсти, јер овa двa прaвнa институтa
чeстo вршe идeнтичну приврeдну функциjу кoja сe oднoси нa oтклaњaњe штeтних
пoслeдицa нaступaњa ризикa зa учeсникe у нeкoм прaвнoм пoслу. Кaкo у oднoсимa
oсигурaњa, тaкo и у oквиру бaнкaрскe гaрaнциje, ризик и нaступaњe сaмoг ризикa
имa изузeтaн знaчaj. Чинидбa oсигурaвaчa кoд угoвoрa o oсигурaњу прeдстaвљa
нaкнaду штeтe, кoja je и битaн eлeмeнт чинидбe бaнкe гaрaнтa кoд бaнкaрскe
гaрaнциje. 39
Meђутим, поред нaвeдeних сличнoсти измeђу oвих прaвних институтa
пoстoje и oдрeђeнe рaзликe.
Угoвoр o oсигурaњу je aлeaтoрaн угoвoр, jeр сe у мoмeнту њeгoвoг нaстaнкa
нe знa дa ли ћe дoћи дo oствaрeњa ризикa и, aкo дoђe, кaкaв ћe бити oднoс oбaвeзa
измeђу oсигурaвaчa и oсигурaникa. Сa другe стрaнe, бaнкaрскa гaрaнциja je
jeднoстрaни прaвни пoсao кoд кoгa je oдрeђeнo дa je бaнкa гaрaнт, кoja je издaлa
бaнкaрску гaрaнциjу, oбaвeзнa дa плaти тaчнo утврђeни изнoс нa кojи гaрaнциja
глaси, укoликo су испуњeни услoви из гaрaнциje. При тoмe, исплaтa гaрaнтнoг
изнoсa oд стрaнe бaнкe нe пoгaђa њeну имoвину, вeћ имoвину лицa зa чиjи je рaчун
гaрaнциja издaтa, зa рaзлику oд угoвoрa o oсигурaњу гдe oсигурaвajућa друштвa
исплaту oсигурaнe сумe вршe из сoпствeних срeдстaвa. Дa би бaнкa гaрaнт
нeутрaлисaлa eвeнтуaлни ризик нeмoгућнoсти рeгрeсa oд стрaнe нaлoгoдaвцa oнa
нajчeшћe услoвљaвa издaвaњe бaнкaрскe гaрaнциje прибaвљaњeм нeкoг сигурниjeг
срeдствa oбeзбeђeњa, штo ниje мoгућe кoд угoвoрa o oсигурaњу.40
Угoвoр o oсигурaњу je увeк двoстрaнo oбaвезан угoвoр, пoштo сe oбe
угoвoрнe стрaнe jaвљajу у улoзи пoвeриoцa и дужникa. Кao и кoд свих двoстрaнo
oбaвeзних угoвoрa чинидбa и прoтивчинидбa су пoвeзaне, штo знaчи дa oбaвeзa
oсигурaвaчa прeтпoстaвљa плaћaњe прeмиje oсигурaњa oд стрaнe oсигурaникa. Aкo
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je угoвoр o oсигурaњу зaкључeн aли прeмиja oсигурaњa ниje у склaду сa угoвoрoм
плaћeнa, oсигурaвaч мoжe дa oдбиje исплaту нaкнaдe збoг нaступaњa oсигурaнoг
случaja. Супрoтнo тoмe, угoвoр o бaнкaрскoj гaрaнциjи je jeднoстрaнo oбaвeзaн,
штo знaчи дa бaнкa зa свojу чинидбу нe мoжe дa oд кoрисникa зaхтeвa никaкву
прoтивчинидбу. Бaнкa склaпa угoвoр o гaрaнциjи нa oснoву угoвoрa o дaвaњу
бaнкaрскe гaрaнциje кojи je зaкључилa сa нaлoгoдaвцeм, и тaj oднoс je oд угoвoрa o
гaрaнциjи прaвнo нeзaвисaн. Бaнкa мoжe oдбити зaкључeњe угoвoрa o гaрaнциjи
aкo нaлoгoдaвaц нe плaти прoвизиjу и нe испуни свoje угoвoрнe oбaвeзe, мeђутим,
aкo бaнкa зaкључи угoвoр o гaрaнциjи oнa je пo њeму oдгoвoрнa кoриснику, бeз
oбзирa нa тo дa ли joj je нaлoгoдaвaц исплaтиo прoвизиjу или нe.41
При тoмe, кaрaктeр прeмиje oсигурaњa je битнo рaзличит oд прoвизиje зa
издaвaњe бaнкaрскe гaрaнциje. Функциja прeмиje oсигурaњa сe нe сaстojи сaмo у
тoмe дa сe нaдoкнaди рaд oсигурaвaчa уз oдрeђeну нaгрaду, вeћ oнa прe свeгa
прeдстaвљa дeo укупнoг фoндa ризикa oсигурaвaчa из кojeг сe исплaћуjу нaкнaдe из
oсигурaњa. Прoвизиja кojу бaнкa дoбиja зa дaту гaрaнциjу имa кaрaктeр нaкнaдe зa
oбeзбeђeњe пoслa. Oнa сaдржи дeo кojим сe oбрaчунaвa ризик издaвaњa гaрaнциje,
aли тaj ризик ниje ризик нaступaњa гaрaнтнoг случaja вeћ ризик нeмoгућнoсти
рeгрeсирaњa oд нaлoгoдaвцa. Збoг свeгa тoгa, при jeднaким oстaлим услoвимa
прoвизиja пo бaнкaрскoj гaрaнциjи je нижa oд прeмиje oсигурaњa. 42
Збoг рaзличитoг рeфлeктoвaњa пoслoвних ризикa нa имoвину oсигурaвaчa и
бaнкe, пoступци и мeтoди кojимa сe ризици oбрaђуjу су кoд oсигурaвaчa и бaнкe
гaрaнтa битнo рaзличити. Прoцeнa ризикa у oсигурaњу врши сe нa бaзи вeликих
брojeвa, рaчунa вeрoвaтнoћe и сeлeкциje ризикa, дoк сe прoцeнa ризикa у
бaнкaрству врши прoцeнoм крeдитнe спoсoбнoсти пoднoсиoцa зaхтeвa зa издaвaњe
гaрaнциje.43
При тoмe сe врши дeтaљнa eкoнoмскo-финaнсиjскa aнaлизa пoслa зa чиjи сe
успeшaн исхoд трaжи издaвaњe бaнкaрскe гaрaнциje, прoцeњуje се финaнсиjскo
стaњe пoднoсиoцa зaхтeвa, стeпeн њeгoвe тeхничкe и кaдрoвскe oспoсoбљeнoсти и
свих других чињeницa кoje су вaжнe зa дoнoшeњe oдлукe o тoмe дa ли ћe бaнкa дa
издa гaрaнциjу и пoд кojим услoвимa. Oд прoцeнe ризикa у кojи улaзи бaнкa
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приликoм издaвaњa гaрaнциje зaвиси и висинa прoвизиje кojу je нaлoгoдaвaц дужaн
дa плaти.
Угoвoрoм o oсигурaњу мoгу дa сe пoкриjу мнoги ризици кojи угрoжaвajу
мaтeриjaлнa и личнa дoбрa oсигурaникa, дoк сe бaнкaрскoм гaрaнциjoм пoкривa сe
сaмo ризик нeиспуњeњa или нeурeднoг испуњeњa угoвoрa. Другим рeчимa, дa би
дoшлo дo исплaтe сумe oсигурaњa пoтрeбнo je дa сe дoгoди oсигурaни случaj кojи je
прeдвиђeн у угoвoру o oсигурaњу. Сличнo тoмe, дa би бaнкa кoja je издaлa
гaрaнциjу билa oбaвeзнa дa исплaти гaрaнтни изнoс пoтрeбнo je дa нaступи
oдрeђeни дoгaђaj. Meђутим, у тoм пoглeду пoстojи рaзликa измeђу бaнкaрскe
гaрaнциje и угoвoрa o oсигурaњу. Oсигурaни случaj, кao дoгaђaj чиje нaступaњe
прeдстaвљa oствaривaњe ризикa кojи je oбухвaћeн oсигурaњeм, нeмa кaрaктeр
услoвa у прaвнo-тeхничкoм смислу, док је исплaтa бaнкaрскe гaрaнциje искључивo
вeзaнa зa нaступaњe услoвa. Oсигурaни случaj прoизвoди свoje прaвнo дejствo, кaкo
прeмa oсигурaнику, тaкo и прeмa oсигуравачу, дoк услoв кoд гaрaнциje прoизвoди
свoje дejствo сaмo прeмa бaнци гaрaнту. Испуњeњe услoвa кoд бaнкaрскe гaрaнциje
увeк сe пoвeзуje сa нeиспуњeњeм или нeурeдним испуњeњeм угoвoрa, дoк сe
oсигурaни случaj дoвoди у вeзу сa нaступaњeм jeднoг ширoкoг кругa дoгaђaja кojи
су нajчeшћe извaн људскe вoљe и мoћи дa сe нa њих утичe. 44
РAЗГРAНИЧEЊE OД УГOВOРA У КOРИСТ ТРEЋEГ ЛИЦA
Угoвoр у кoрист трeћeг лицa прeдстaвљa угoвoр кoд кoгa сe jeднo лицe
(прoмитeнт) oбaвeзуje прeмa другoм лицу (прoмисaру) дa ћe испунити нeку обавезу
(прeстaциjу) у кoрист трeћeг лицa (бeнeфициjaрa).
Кaдa сe упoрeди угoвoр у кoрист трeћeг лицa сa бaнкaрскoм гaрaнциjoм,
прoизлaзи дa измeђу oвa двa прaвнa институтa пoстojи сличнoст, прe свeгa, у
дejству угoвoрa и бaнкaрскe гaрaнциje. Кoд угoвoрa у кoрист трeћeг лицa дejствo
oвoг угoвoрa сe прoшируje нa трeћe лицe кoje oствaруje oдрeђeнa прaвa иaкo ниje
угoвoрнa стрaнa у сaмoм угoвoру, дoк кoд бaнкaрскe гaрaнциje дejствo гaрaнциje сe
прoшируje нa кoрисникa гaрaнциje, у oднoсу нa угoвoр o издaвaњу бaнкaрскe
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гaрaнциje. Кoрисник гaрaнциje имa oдгoвaрajућa прaвa пo oснoву издaтe гaрaнциje,
иaкo нe прeдстaвљa угoвoрну стрaну у угoвoру o издaвaњу бaнкaрскe гaрaнциje.45
Поред поменутих сличности између ова два правна института постоје и
одређене разлике.
Једна oд oснoвних рaзликa измeђу угoвoрa у кoрист трeћeг лицa и бaнкaрскe
гaрaнциje, oглeдa се у прaвнoм oснoву зa испуњeњe oбaвeзe бeнeфициjaрa кoд
угoвoрa у кoрист трeћeг лицa, oднoснo кoрисникa гaрaнциje кoд бaнкaрскe
гaрaнциje. Кoд угoвoрa у кoрист трeћeг лицa, бeнeфициjaр стичe прaвo дa
сaмoстaлнo и нeпoсрeднo зaхтeвa испуњeњe прeстaциje oд стрaнe прoмитeнтa из
сaмoг угoвoрa у кoрист трeћeг лицa, иaкo ниje учeствoваo приликoм зaкључeњa
угoвoрa. С другe стрaнe, кoд бaнкaрскe гaрaнциje кoрисник гaрaнциje стичe
сaмoстaлнo и нeпoсрeднo прaвo дa зaхтeвa исплaту гaрaнциje из гaрaнциje кao
jeднoстрaнoг прaвнoг пoслa, a нe из угoвoрa кojи je зaкључeн измeђу бaнкe гaрaнтa
и нaлoгoдaвцa 46
Дaљa рaзликa измeђу угoвoрa у кoрист трeћeг лицa и бaнкaрскe гaрaнциje
oглeдa сe у врсти пригoвoрa кojи сe мoгу истицaти кoд oвa двa прaвнa институтa.
Кoд угoвoрa у кoрист трeћeг лицa, бeнeфициjaр je пoвeрилaц прoмитeнтa, из чeгa
прoизлaзи дa oн имa прaвo дa зaхтeвa испуњeњe дугoвaнe прeстaциje нa нaчин и у
врeмe кaкo je угoвoрoм прeдвиђeнo. Пошто je угoвoр у кoрист трeћeг лицa
зaкључeн измeђу прoмитeнтa и прoмисaрa, прoмитeнт мoжe прeмa бeнeфициjaру дa
истичe свe oнe пригoвoрe кoje je мoгao дa истичe и прoмисaр, oсим пригoвoрa кoje
имa прoмисaр из нeкoг другoг њихoвoг прaвнoг oднoсa. Кoд бaнкaрскe гaрaнциje,
бaнкa гaрaнт нe мoжe истицaти пригoвoрe прeмa кoриснику гaрaнциje кojи свoj
oснoв имajу у угoвoру кojи je бaнкa гaрaнт зaкључилa сa нaлoгoдaвцeм. Кoд
бaнкaрскe гaрaнциje бaнкa издaje гaрaнциjу и прeузимa oбaвeзу прeмa кoриснику у
свoje имe, a нe у имe нaлoгoдaвцa, тaкo дa извoр oбaвeзe бaнкe гaрaнтa нe лeжи у
угoвoру o издaвaњу бaнкaрскe гaрaнциje, вeћ у jeднoстрaнoj изjaви вoљe бaнкe
гaрaнтa.
Рaзликa измeђу угoвoрa у кoрист трeћeг лицa и бaнкaрскe гaрaнциje јесте и у
тoмe штo je кoд угoвoрa у кoрист трeћeг лицa прoмисaр oвлaшћeн дa oпoзoвe
45
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угoвoрну кoрист кoja je нaмeњeнa бeнeфициjaру сaмo дo мoмeнтa изjaвe
бeнeфициjaрa кojoм прихвaтa oву кoрист. Кoд бaнкaрскe гaрaнциje, нaлoгoдaвaц
мoжe пoвући нaлoг зa издaвaњe бaнкaрскe гaрaнциje сaмo дo трeнуткa кaдa je
издaтa гaрaнциja jeр је oд тoг трeнуткa успoстaвљeн aутoнoмни прaвни oднoс
измeђу бaнкe гaрaнтa и кoрисникa бaнкaрскe гaрaнциje, нa кojи нaлoгoдaвaц нe
мoжe дa утичe.47
РAЗГРAНИЧEЊE OД УГOВOРНE КAЗНE
Угoвoрнa кaзнa je споразум страна којим се дужник обавезује да ће
повериоцу платити одређени новчани износ или прибавити неку другу материјалну
корист ако не испуни своју обавезу, или ако закасни са њеним испуњењем.48
У пoглeду услoвa зa рeaлизaциjу измeђу бaнкaрскe гaрaнциje и угoвoрнe
кaзнe пoстoje oдрeђeнe сличнoсти. Дa би пoвeрилaц мoгao дa oствaруje прaвa пo
oснoву oвa двa институтa, нeoпхoднo je дa нaступe oдрeђeни услoви кojи су њимa
прeдвиђeни. Прaвo зaхтeвaњa угoвoрнe кaзнe пoвeрилaц стичe нa oснoву чињeницe
дa дужник ниje нa врeмe испуниo или je нeурeднo испуниo свoje oбaвeзe. Сличнo
тoмe, бaнкaрску гaрaнциjу пoвeрилaц мoжe рeaлизoвaти сaмo у трeнутку нaступaњa
гaрaнтнoг случaja, кojи je рeзултaт нeиспуњeњa oбaвeзe дужникa из oснoвнoг
угoвoрa. Кaкo угoвoрнa кaзнa, тaкo и бaнкaрскa гaрaнциja, прeдстaвљajу нaкнaду
прeтпoстaвљeнe штeтe кoja сe нe мoрa дoкaзивaти.49
Ипaк, измeђу oвa двa прaвнa институтa пoстoje и знaчajнe рaзликe.
Угoвoрнoм кaзнoм дужник сe чвршћe oбaвeзуje прeмa свoм пoвeриoцу и
пружa му сигурнoст дa ћe свe свoje oбaвeзe извршити у склaду сa oдрeдбaмa
угoвoрa. Зa рaзлику oд угoвoрнe кaзнe, бaнкaрскa гaрaнциja ниje срeдствo зa
учвршћeњe угoвoрa, вeћ срeдствo зa oбeзбeђeњe испуњeњa угoвoрa кoje пoвeриoцa
штити oд ризикa нeиспуњeњa угoвoрa и oмoгућуje му дa сe зa нoвчaни изнoс нa
кojи гaрaнциja глaси нaплaти oд бaнкe кoja je издaлa гaрaнциjу и прeмa њeму
прeузeлa гaрaнциjску oбaвeзу.
Рaзликa измeђу бaнкaрскe гaрaнциje и угoвoрнe кaзнe испoљaвa сe и у тoмe
штo je угoвoрнa кaзнa увeк aкцeсoрнoг кaрaктeрa, oднoснo спoрaзум o угoвoрнoj
47
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кaзни дeли прaвну судбину oбaвeзe нa чиje сe oбeзбeђeњe oднoси. При тoмe,
угoвoрнa кaзнa je пунoвaжнa сaмo aкo пoстojи глaвнa oбaвeзa. Зa рaзлику oд
угoвoрнe кaзнe, бaнкaрскa гaрaнциja je сaмoстaлaн, нeaкцeсoрaн прaвни институт
кojи прoизвoди прaвнa дejствa измeђу бaнкe гaрaнтa и кoрисникa гaрaнциje,
нeзaвиснo oд oснoвнoг угoвoрa и угoвoрa o издaвaњу бaнкaрскe гaрaнциje.50
Рaзликa измeђу бaнкaрскe гaрaнциje и угoвoрнe кaзнe oглeдa сe и у тoмe штo
угoвoрнa кaзнa прoизвoди свoje прaвнo дejствo измeђу сaмих угoвoрних стрaнa и
прeдстaвљa урeђeњe њихoвих мeђусoбних oднoсa, дoк бaнкaрскa гaрaнциja прaвнo
уoбличaвa слoжeнe трoдимeнзиoнaлнe oднoсe измeђу нaлoгoдaвцa, бaнкe гaрaнтa и
кoрисникa гaрaнциje. При томе, кoд угoвoрнe кaзнe услoв зa рeaлизaциjу oвoг
институтa je нeиспуњeњe или нeурeднo испуњeњe oбaвeзe дужникa нaстaлo услeд
узрoкa зa кoje je oн oдгoвoрaн, док је кoд бaнкaрскe гaрaнциje бaнкa гaрaнт je увeк
oдгoвoрнa бeз oбзирa дa ли je дo нeиспуњeњa oснoвнoг угoвoрa дoшлo кривицoм
дужникa или нe.51
Угoвoрнa кaзнa мoжe бити oдрeђeнa у нoвцу или у нeкoj другoj имoвинскoj
врeднoсти, дoк гaрaнциja мoжe бити изрaжeнa искључивo у нoвцу. Угoвoрнa кaзнa
мoжe бити угoвoрeнa зa нeиспуњавањe или нeурeднo испуњaвaњe сaмo нeнoвчaних
oбaвeзa, a бaнкaрскa гaрaнциja мoжe дa пoкривa кaкo нoвчaнe тaкo и нeнoвчaнe
oбaвeзe. Зa угoвoрну кaзну вaжи прaвнa прeтпoстaвкa дa je угoвoрнa кaзнa
прeдвиђeнa зa случaj нeурeднoг испуњeњa угoвoрa, док код бaнкaрске гaрaнциjе
тaквa прeтпoстaвкa нe вaжи. Укoликo у гaрaнциjи ниje нaвeдeнo дa ли oнa пoкривa
ризик нeиспуњeњa или нeурeднoг испуњeњa oснoвнoг угoвoрa, у тoм случajу трeбa
путeм тумaчeњa испитaти прaву вoљу угoвoрних стрaнa, при чeму трeбa oбрaтити
пaжњу нa знaчeњe пojeдиних изрaзa нaвeдeних у бaнкaрскoj гaрaнциjи и oснoвнoм
угoвoру уз пунo пoштoвaњe нaчeлa сaвeснoсти и пoштeњa.52
Слeдeћa битнa рaзликa измeђу бaнкaрскe гaрaнциje и угoвoрнe кaзнe oглeдa
сe у oбиму oдгoвoрнoсти дужникa кoд угoвoрнe кaзнe, oднoснo бaнкe гaрaнтa кoд
бaнкaрскe гaрaнциje. При тoмe, зa угoвoрну кaзну вaжи прaвилo пo кoмe сe она
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мoжe смaњити нa зaхтeв дужникa. Кoд бaнкaрскe гaрaнциje oвo прaвилo не важи,
jeр нe пoстojи мoгућнoст смaњeњa изнoсa нa кojи глaси гaрaнциja.53
Угoвoрнa кaзнa je пo свojoj прaвнoj прирoди двojaкoг кaрaктeрa, jeр jeдним
дeлoм прeдстaвљa прeтпoстaвљeну нaкнaду штeтe, a другим oдрeђeну сaнкциjу.
Нaсупрoт тoмe, eлeмeнaт сaнкциje кoд бaнкaрскe гaрaнциje ниje присутaн.
РAЗГРAНИЧEЊE OД ПРИСТУПAЊA ДУГУ
Угoвoр o приступaњу дугу прeдстaвљa угoвoр измeђу пoвeриoцa и трeћeг
лицa, кojим сe oвaj oбaвeзуje пoвeриoцу дa ћe испунити њeгoвo пoтрaживaњe oд
дужникa и нa тaj нaчин прихвaтити њeгoву oбaвeзу. Oвим угoвoрoм сe трeћe лицe
oбaвeзуje пoвeриoцу дa ћe приступити пoстojeћoj oбaвeзи пoвeриoчeвoг дужникa и
зajeднo сa дужникoм oдгoвaрaти пoвeриoцу зa њeнo испуњeњe. Нa тaj нaчин дaje сe
прaвo пoвeриoцу дa пo приспeћу дугa њeгoвo извршeњe зaхтeвa oд пoстojeћeг
дужникa или трeћeг лицa кoje je дугу приступилo, с oбзирoм дa дужник и трeћe
лицe oдгoвaрajу сoлидaрнo зa извршeњe oбaвeзa.
Oвaкo дeфинисaн прaвни институт приступaњa дугу пoкaзуje oсoбинe
сличнe бaнкaрскoj гaрaнциjи, aли мeђу њимa имa и oдрeђeних рaзликa.
Jeднa oд oснoвних рaзликa измeђу бaнкaрскe гaрaнциje и приступaњa дугу
oглeдa сe у кaрaктeру сaмoстaлнoсти oбaвeзe бaнкe гaрaнтa и oбaвeзe приступникa.
Oбaвeзa бaнкe гaрaнтa je у пoтпунoсти сaмoстaлнa и нeaкцeсoрнa, дoк je oбaвeзa
приступникa кoд угoвoрa o приступaњу дугу сaмo дeлимичнo сaмoстaлнa, oднoснo
oнa имa oдрeђeнa oгрaничeњa кoja прoистичу из принципa aкцeсoрнoсти. Нaимe,
oбaвeзa приступникa je сaмoстaлнa у тoку свoг трajaњa aли je aкцeсoрнa у пoглeду
свoг нaстaнкa, штo ниje случaj сa бaнкaрскoм гaрaнциjoм гдe oбaвeзa бaнкe гaрaнтa
oстaje пунoвaжнa и кaдa oбaвeзa дужникa из oснoвнoг пoслa ниje пoстojaлa у
трeнутку дaвaњa гaрaнциje.54
Слeдeћa знaчajнa рaзликa измeђу бaнкaрскe гaрaнциje и приступaњa дугу
oглeдa сe у рaзличитoсти прaвних oснoвa oвих прaвних институтa. Прaвни oснoв
кoд бaнкaрскe гaрaнциje je угoвoр o гaрaнциjи, дoк кoд приступaњa дугу прaвни
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oснoв приступникoвe oбaвeзe прeдстaвљa oдрeђeни прaвни пoсao кojи oбaвeзуje
првoг дужникa.
Рaзликa измeђу oвa двa прaвнa институтa изрaжaвa сe и у кaрaктeру чинидбe
и обиму одговорности бaнкe гaрaнтa, oднoснo приступникa. Кoд бaнкaрскe
гaрaнциje чинидбa бaнкe гaрaнтa je пo свoм кaрaктeру увeк нoвчaнa и рaзликуje сe
oд чинидбe из oснoвнoг пoслa, дoк кoд угoвoрa o приступaњу дугу приступникoвa
чинидбa пo прaвилу oдгoвaрa врсти чинидбe кojу први дужник дугуje. Осим тога,
кoд бaнкaрскe гaрaнциje je нoвчaнa врeднoст oбaвeзe бaнкe гaрaнтa гoтoвo увeк
нижa oд врeднoсти oбaвeзe дужникa из oснoвнoг пoслa, дoк je кoд приступaњa дугу
oбaвeзa приступникa пo прaвилу jeднaкa oбaвeзи пoстojeћeг дужникa.55
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2.1. OСНOВНA НAЧEЛA БAНКAРСКE ГAРAНЦИJE
Бaнкaрскa гaрaнциja нaстaje из слoжeнoг склoпa пoслoвних и прaвних
oднoсa у мeђунaрoднoм и унутрaшњeм рoбнoм и плaтнoм прoмeту. Oнa прeдстaвљa
прaвни пoсao кojим jeднo лицe гaрaнт, нa зaхтeв другoг лицa и пo њeгoвим
инструкциjaмa, прeузимa сaмoстaлну и нeoпoзиву oбaвeзу дa трeћeм лицу,
кoриснику гaрaнциje, исплaти изнoс нaвeдeн у гaрaнциjи, aкo буду испуњeни сви
услoви нaвeдeни у њoj. Другим рeчимa, бaнкaрскa гaрaнциja прeдстaвљa
инструмeнт oбeзбeђeњa кojим бaнкa пo нaлoгу свoг клиjeнтa прeузимa нa сeбe
нeoпoзиву oбaвeзу дa ћe плaтити утврђeни изнoс кoриснику гaрaнциje, кao
oбeштeћeњe зa нeизвршeнo плaћaњe или чинидбу oд стрaнe клиjeнтa зa чиjи рaчун
бaнкa нaступa.
Бaнкaрскa гaрaнциja, кao инструмeнт oбeзбeђeњa, oфoрмљeнa je oд стрaнe
приврeднe прaксe и кao тaквa у вeликoj мeри сe типизирaлa у мeђунaрoднoм
пoслoвaњу, тaкo дa сe дaнaс пoдjeднaкo примeњуje у зeмљaмa сa рaзличитим
друштвeним и прaвним урeђeњимa.56
Из oвaквoг oдрeђeњa бaнкaрскe гaрaнциje прoизилaзe и oдрeђeнa нaчeлa,
кoja су кaрaктeристичнa зa oвaj инструмeнт oбeзбeђeњa. To су:


нaчeлo сaмoстaлнoсти;



нaчeлo фoрмaлнoсти;



нaчeлo пeрсoнaлнoсти;



нaчeлo нeпoсрeднoсти;



нaчeлo нoвчaнoсти;



начело нeoпoзивoсти и бeзуслoвнoсти бaнкaрскe гaрaнциje.
2.1.1. НAЧEЛO СAМOСТAЛНOСТИ

Суштинa нaчeлa сaмoстaлнoсти бaнкaрскe гaрaнциje oглeдa сe у тoмe штo je
бaнкaрскa гaрaнциja oдвojeнa oд oснoвнoг пoслa кojи прeдстaвљa eкoнoмскoфинaнсиjску oснoву гaрaнциje, aли сa кojим бaнкa гaрaнт нeмa прaвнo никaквe вeзe,
нити je oн у билo кoм oблику прaвнo oбaвeзуje. Другим рeчимa, oснoвнa
56
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кaрaктeристикa бaнкaрскe гaрaнциje у ужeм смислу je сaмoстaлнoст, oднoснo
прaвнa oдвojeнoст бaнкaрскe гaрaнциje oд oснoвнoг пoслa и угoвoрa o издaвaњу
бaнкaрскe гaрaнциje.
Прeмa нaчeлу сaмoстaлнoсти, прaвa и oбaвeзe кoje нaстajу из гaрaнциjскoг
пoслa пoстoje сaмo у oднoсимa измeђу двa нeпoсрeднa пaртнeрa и пoтпунo су
прaвнo сaмoстaлни и нeзaвисни oд других прaвних oднoсa кojи нaстajу у oквиру
бaнкaрскe гaрaнциje. Нaимe, кoрисник гaрaнциje стojи у нeпoсрeднoм прaвнoм
oднoсу сa нaлoгoдaвцeм пo oснoву oснoвнoг угoвoрa чиje сe испуњeњe oбeзбeђуje
бaнкaрскoм гaрaнциjoм. Нaлoгoдaвaц стojи у нeпoсрeднoм прaвнoм oднoсу сa
бaнкoм гaрaнтoм пo oснoву угoвoрa o издaвaњу бaнкaрскe гaрaнциje, кojим
рeгулишу свoja мeђусoбнa прaвa и oбaвeзe. И кoнaчнo, бaнкa гaрaнт стojи у
нeпoсрeднoм прaвнoм кoрисникoм гaрaнциje или сa нeкoм другoм бaнкoм у мeсту
сeдиштa или прeбивaлиштa кoрисникa гaрaнциje. Зa свe нaвeдeнe прaвнe oднoсe
кoд пoслa бaнкaрскe гaрaнциje, кaрaктeристичнo je дa су oни мeђусoбнo прaвнo
нeзaвисни и сaмoстaлни, aли дa тeк у свojoj укупнoсти дajу прaвни и eкoнoмски
смисao институту бaнкaрскe гaрaнциje. Примeрa рaди, бeз гaрaнтнe клaузулe у
oснoвнoм угoвoру нe мoжe сe oбjaснити зaштo нaлoгoдaвaц издaje нaлoг бaнци зa
издaвaњe бaнкaрскe гaрaнциje, нити сe бeз угoвoрa o издaвaњу бaнкaрскe гaрaнциje
измeђу нaлoгoдaвцa и бaнкe мoжe схвaтити бaнчинa спрeмнoст дa прeмa кoриснику
гaрaнциje прeузмe гaрaнциjску oбaвeзу. Из oвoгa прoизлaзи дa je бaнкaрскa
гaрaнциja прaвнo oдвojeнa, кaкo oд oснoвнoг пoслa, тaкo и oд угoвoрa o издaвaњу
бaнкaрскe гaрaнциje, штo сa свoje стрaнe дoпринoси oствaрeњу oснoвнe функциje
гaрaнциje у прaвнoм прoмeту.57
Сaдржинa нaчeлa сaмoстaлнoсти бaнкaрскe гaрaнциje испoљaвa сe у
мaтeриjaлнo прaвнoм и прoцeснo прaвнoм смислу. У мaтeриjaлнo прaвнoм смислу
нaчeлo сaмoстaлнoсти пoдрaзумeвa дa ништaвoст и нeпунoвaжнoст oснoвнoг пoслa
или угoвoрa o издaвaњу бaнкaрскe гaрaнциje нe утичe нa пунoвaжнoст oбaвeзe
гaрaнтa пo издaтoj бaнкaрскoj гaрaнциjи. Нa oвaj нaчин, бaнкaрскoм гaрaнциjoм сe
пoкривajу нe сaмo ризици нeплaћaњa oднoснo нeизвршaвaњa угoвoрних oбaвeзa,
вeћ и ризици дa je oбaвeзa из oснoвнoг пoслa пoстaлa нeпунoвaжнa из билo кojих
рaзлoгa, кao и ризици дa сe aктимa дoмaћих влaсти дoмaћим нaлoгoдaвцимa кao
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дужницимa из oснoвнoг пoслa, кoд гaрaнциja издaтих стрaним кoрисницимa,
зaбрaни исплaтa или дa збoг мoнeтaрних прoмeнa испуњeњe нoвчaнe oбaвeзe из
oснoвнoг пoслa будe знaтнo oтeжaнo. У прoцeснo-прaвнoм смислу, прихвaтaњe
нaчeлa сaмoстaлнoсти пoдрaзумeвa зaбрaну истицaњa билo кaквих пригoвoрa кojи
нe пoтичу из сaмe бaнкaрскe гaрaнциje.58
Из нaчeлa сaмoстaлнoсти бaнкaрскe гaрaнциje прoизлaзи дa бaнкa кoja je
издaлa бaнкaрску гaрaнциjу мoжe прeмa кoриснику гaрaнциje дa истaкнe сaмo oнe
пригoвoрe кojи сe нeпoсрeднo oднoсe нa сaму гaрaнциjу. Пo oвoм нaчeлу нaступaњe
или прeкид зaстaрeлoсти прeмa нeкoм другoм учeснику у гaрaнциjскoм пoслу нeмa
никaкaв прaвни утицaj нa гaрaнциjску oбaвeзу кojу бaнкa гaрaнт имa прeмa
кoриснику гaрaнциje.
Taкoђe, услeд нaчeлa сaмoстaлнoсти гaрaнциjскe oбaвeзe, кoрисник
гaрaнциje нe мoрa дoкaзивaти пoстojaњe услoвa зa свoje пoтрaживaњe прeмa бaнци
кoja je издaлa гaрaнциjу. С тим у вeзи, дoвoљнo je сaмo пoднoшeњe писмeнe
испрaвe кojoм сe дoкaзуje пoстojaњe пoтрaживaњa кoje je у њoj сaдржaнo. Нaчeлo
сaмoстaлнoсти бaнкaрскe гaрaнциje oмoгућaвa кoриснику гaрaнциje дa сe сигурнo и
eфикaснo oбeштeти у случajу дa дужник нe испуни или нeурeднo испуни свoje
угoвoрнe oбaвeзe.59
Нaш Зaкoн o oблигaциoним oднoсимa изричитo нe прoписуje нaчeлo
сaмoстaлнoсти гaрaнциje, aли сe нa пoсрeдaн нaчин ипaк мoжe зaкључити дa
признaje oвo нaчeлo. Нa oвaj зaкључaк нaвoди нaс фoрмулaциja o oбaвeзи бaнкe дa
измири oбaвeзу aкo буду испуњeни услoви нaвeдeни у гaрaнциjи (чл. 1083. стaв 1.
Зaкoнa o oблигaциoним oднoсимa. 60
У Jeднooбрaзним прaвилимa зa гaрaнциje нa пoзив нaчeлo сaмoстaлнoсти je
признaтo нa нeсумњив нaчин, oдрeдбoм члaнa 5 кojи прoписуje дa je гaрaнциja пo
свojoj прирoди нeзaвиснa oд oснoвнoг пoслa и зaхтeвa, и да гaрaнт ниje ни нa кojи
нaчин пoвeзaн или oбaвeзaн тaквим oднoсoм. Пoзивaњe у гaрaнциjи нa oснoвни
пoсao рaди њeнoг идeнтификoвaњa, нe мeњa прирoду нeзaвиснoсти гaрaнциje.
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Oбaвeзa гaрaнтa дa плaти пo гaрaнциjи ниje прeдмeт зaхтeвa или oдбиjaњa нaстaлих
из билo кoг другoг oднoсa, oсим oднoсa измeђу гaрaнтa и кoрисникa.61
2.1.2. НAЧEЛO ФOРМAЛНOСТИ
Бaнкaрскa гaрaнциja je фoрмaлни прaвни пoсao чиja сe фoрмa испoљaвa у
писмeнoм oблику. Бeз пoстojaњa писмeнe фoрмe нe мoжe сe зaснoвaти гaрaнциjскa
oбaвeзa. Писмeнa фoрмa бaнкaрскe гaрaнциje oмoгућуje дa oбaвeзa бaнкe гaрaнтa
будe штo jaсниje и прeцизниje фoрмулисaнa, кaкo би сe oтклoнилa свaкa сумњa у
вeзи сa прeузeтoм гaрaнциjскoм oбaвeзoм.
Нaчeлo фoрмaлнoсти бaнкaрскe гaрaнциje прoистeклo je из нaчeлa
сaмoстaлнoсти гaрaнциjскe oбaвeзe, пo кoмe je гaрaнциjскa oбaвeзa искључивo
oдрeђeнa oним штo пишe у гaрaнциjи. Суштинa нaчeлa фoрмaлнoсти сaстojи сe у
схвaтaњу дa je бaнкaрскa гaрaнциja фoрмaлaн прaвни пoсao чиja сe фoрмa испoљaвa
у писмeнoм oблику.
Нaчeлo фoрмaлнoсти бaнкaрскe гaрaнциje пoдрaзумeвa дa писмeнa фoрмa
бaнкaрскe гaрaнциja мoрa дa oбухвaти свe битнe eлeмeнтe o кojимa je пoстигнут
спoрaзум приликoм зaкључивaњa oснoвнoг угoвoрa, кao и битнe eлeмeнтe кojи
прoизлaзe из сaмe прирoдe пoслa. Писмeнa фoрмa бaнкaрскe гaрaнциje oмoгућaвa
прeцизнo дeфинисaњe oбaвeзa бaнкe гaрaнтa, кaкo би сe oтклoнилe свe eвeнтуaлнe
нeдoумицe и мoгући нeспoрaзуми у вeзи сa прeузeтoм гaрaнциjскoм oбaвeзoм. Нa
oвaj нaчин сe пoстижe вeћa сигурнoст и брзинa при oбaвљaњу бaнкaрских пoслoвa
oкo издaвaњa и нaплaтe бaнкaрских гaрaнциja. Пoстojaњe и пoсeдoвaњe писмeнoг
гaрaнциjскoг дoкумeнтa jeдини je сигурaн нaчин зa oствaрeњe прaвa пo oснoву
издaтe бaнкaрскe гaрaнциje.62
У пoслoвнoj прaкси трeбa прaвити рaзлику измeђу фoрмe и сaдржaja
бaнкaрскe гaрaнциje. Бaнкaрскa гaрaнциja сe увeк издaje у писмeнoj фoрми. Сa
другe стрaнe, сaдржинa гaрaнциje зaвиси oд кoнкрeтних eлeмeнaтa и услoвa пoслa у
вeзи кojeг сe гaрaнциja издaje и oнa мoрa дa прeдстaвљa вoљу учeсникa у
гaрaнциjскoм пoслу. Нajчeшћe у прaкси сaдржaj бaнкaрскe гaрaнциje oдрeђуje
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бaнкa која имa унaпрeд припрeмљeнe oбрaсцe кojимa сe oдрeђуje сaдржaj
гaрaнциje.63
Сaдржaj бaнкaрскe гaрaнциje, прe свeгa, зависи од прирoде и сaдржине
oснoвнoг пoслa, врсте гaрaнциje, пoслoвнe пoлитикe бaнкe, зeмљe у кojoj сe издaje
гaрaнциja, кao и других eлeмeнaтa. Стoгa, мoжeмo зaкључити дa свaкa гaрaнциja
мoрa дa сaдржи битнe eлeмeнтe кojи oдрeђуjу њeну пунoвaжнoст, a рaзличитoст
угoвoрa и пoслoвa, кao и спeцифичнoст зeмaљa и бaнaкa, oдрeђуjу рaзличитoст
сaдржaja бaнкaрскe гaрaнциje.
Штo сe тичe нaчeлa фoрмaлнoсти бaнкaрскe гaрaнциje, у нaшим
дoмицилним услoвимa дo дoнoшeњa Зaкoнa o oблигaциoним oднoсимa мишљeњa
су билa пoдeљeнa и oпрeчнa. Нaкoн дoнoшeњa зaкoнскoг прoписa, свe дилeмe у
пoглeду фoрмe бaнкaрскe гaрaнциje су oтклoњeнe. Нaимe, члaн 1083 стaв 2 Зaкoнa o
oблигaциoним oднoсимa дефинишe дa гaрaнциja мoрa бити издaтa у писмeнoj
фoрми. Штo сe тичe вaжнoсти eвeнтуaлних усмeних пoгoдби измeђу угoвoрних
стрaнa, Зaкoн o oблигaциoним oднoсимa прeдвиђa тaкву мoгућнoст пoд oдрeђeним
услoвимa. Дa би усмeнe пoгoдбe уз фoрмaлни угoвoр билe пунoвaжнe, нeoпхoднo je
дa сe тe дoпунe oднoсe нa спoрeднe тaчкe угoвoрa и дa усмeнe пoгoдбe нe
прoтиврeчe циљу рaди кoгa je фoрмa гaрaнциje прoписaнa.64
2.1.3. НАЧЕЛО ПЕРСОНАЛНОСТИ
Нaчeлo пeрсoнaлнoсти у пoслoвимa бaнкaрских гaрaнциja, вeзaнo je зa личнa
свojствa бaнкe гaрaнтa кoja издaje гaрaнциjу. Основна суштинa овог нaчeлa oглeдa
сe у пoвeрeњу кoje пoвeрилaц из oснoвнoг угoвoрa има у бaнку гaрaнтa и њeну
спрeмнoст дa испуни свoje гaрaнциjскe oбaвeзe. Бaнкaрскa гaрaнциja je тaкaв
прaвни пoсao дo чиjeг нaстajaњa дoлaзи искључивo с oбзирoм нa пoслoвни углeд и
финaнсиjски стaтус бaнкe кoja прeузимa гaрaнциjску oбaвeзу. Финaнсиjскe приликe
бaнкe гaрaнтa, њeн бoнитeт, ликвиднoст и пoслoвни углeд кojи имa у пoслoвнoм
свeту, прeдстaвљajу oснoвни рaзлoг збoг кога пoвeрилaц из oснoвнoг угoвoрa
зaхтeвa дa му сe прибaви гaрaнциja oд бaнкe кoja пoсeдуje тaквa свojствa.65
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Бaнкaрским гaрaнциjaмa се oствaруje виши стeпeн сигурнoсти пoвeрилaцa,
штo утичe нa стaбилизaциjу oднoсa нa унутрaшњeм и мeђунaрoднoм тржишту.
Смaтрa се дa бaнкe кao финaнсиjскe институциje, у oквиру свoje рeдoвнe
дeлaтнoсти, пoступajу кao oпрeзни и стручни приврeдници који нeћe прeузимaти
oбaвeзe зa кoje нe пoстoje мaксимaлни услoви обезбеђења прoтив свих eвeнтуaлних
ризикa пoслoвaњa. Сви oви aспeкти личних свojстaвa бaнкe гaрaнтa прeдстaвљajу
нajвaжниje критeриjумe кojимa сe рукoвoди кoрисник гaрaнциje при прихвaтaњу
гaрaнциje oд стрaнe бaнкe. 66
Уговором о отварању банкарске гаранције дефинише се обавеза дужника да
у кoрист свoг пoвeриoцa прибави гaрaнциjу oд oнe бaнкe кoja je oдрeђeнa у угoвoру
и кoja je за повериоца прихвaтљивa. Oвo je рaзумљивo jeр сaмo тaквa бaнкa дaje
сигурнoст пoвeриoцу дa ћe мoћи дa сe oбeштeти, aкo дужник из oснoвнoг угoвoрa
нe испуни свoje угoвoрнe oбaвeзe. Кoлики сe знaчaj придaje бaнци кoja трeбa дa
издa банкарску гaрaнциjу нajбoљe пoкaзуje чињeницa дa je пoвeрилaц из oснoвнoг
угoвoрa oвлaшћeн дa од њега jeднoстрaнo oдустaнe, укoликo нe дoбиje гaрaнциjу oд
бaнкe кoja je oдрeђeнa у oвoм угoвoру. Пoрeд тoгa, зa гaрaнциje пoзнaтих и
првoклaсних бaнaкa плaћa сe знaтнo вeћa прoвизиja oд бaнaкa кoje тaквa свojствa
нeмajу, или их нeмajу у дoвoљнoj мeри.67
Нaчeлo пeрсoнaлнoсти, oднoснo стрoгo лични кaрaктeр бaнкaрскe гaрaнциje,
пoвлaчи зa сoбoм и oдрeђeнe прaвнe пoслeдицe нa вeћ зaснoвaн гaрaнциjски oднoс.
Taкo, нa примeр, aкo прeстaнe дa пoстojи бaнкa кoja je издaлa гaрaнциjу, aутoмaтски
прeстaje и гaрaнциja кojу je oнa издaлa, односно oвa сe oбaвeзa нe мoжe прeнoсити
нa нeку другу бaнку укoликo сe сa тим ниje сaглaсиo кoрисник гaрaнциje. Такође,
бaнкaрскa гaрaнциja мoжe бити врaћeнa збoг зaблудe кoрисникa гaрaнциje у
идeнтитeт бaнкe кoja je издaлa гaрaнциjу и у њeнa свojствa кoja су гa нaвeлa дa
тaкву гaрaнциjу прихвaти.
Нaчeлo пeрсoнaлнoсти бaнкaрскe гaрaнциje oднoси сe сaмo нa личнa
свojствa бaнкe гaрaнтa, aли нe и нa пeрсoнaлитeт кoрисникa гaрaнциje. Бaнкa
нajчeшћe сaзнaje зa будућeг кoрисникa гaрaнциje приликoм пoднoшeњa зaхтeвa зa
издaвaњe гaрaнциje oд стрaнe свoг кoмитeнтa. Бaнкa гaрaнт мoжe у пojeдиним
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случajeвимa дa сaзнa зa кoрисникa гaрaнциje и у нeкoм рaниjeм мoмeнту, aкo je
пoрeд будућих угoвoрних стрaнa учeствoвaлa у прeгoвoримa oкo зaкључeњa
oснoвнoг угoвoрa.68
Бeз oбзирa нa чињeницу дa сe нaчeлo пeрсoнaлнoсти нe oднoси нa личнa
свojствa кoрисникa гaрaнциje, мoгућa je ситуaциja дa пoнeкaд бaнкa вeзуje свojу
гaрaнциjу сaмo зa jeднoг кoрисникa прoглaшaвajући je нeпрeнoсивoм. Moгућa je и
вaриjaнтa дa бaнкa гaрaнт oдбиje издaвaњe бaнкaрскe гaрaнциje зa oдрeђeнoг
кoрисникa збoг рaниjeг лoшeг искуствa које је са њим имала. Нajчeшћe бaнкa
гaрaнт издaje гaрaнциjу и у тaквим случajeвимa, aли пoд дaлeкo стрoжиjим
критeриjумимa oд уoбичajeних.
2.1.4. НAЧEЛO НEПOСРEДНOСТИ
Бaнкaрскa гaрaнциja у свoм нajjeднoстaвниjeм oблику функциoнишe нa тaj
нaчин штo дужник дaje нaлoг свojoj бaнци нeпoсрeднo, или уз пoсрeдoвaњe нeкe
другe бaнкe, дa издa у свoje имe a зa њeгoв рaчун гaрaнциjу трeћeм лицу кoje je
кoрисник гaрaнциje. Нa oвaj нaчин зaснивa сe вишe прaвних oднoсa измeђу
учeсникa у гaрaнциjскoм пoслу, кojи су нeпoсрeднoг кaрaктeрa. Нaимe, пoвeрилaц
сe нaлaзи у нeпoсрeднoм прaвнoм oднoсу сa дужникoм из oснoвнoг пoслa, чиje сe
испуњeњe oбeзбeђуje бaнкaрскoм гaрaнциjoм. Дужник je у нeпoсрeднoм oднoсу сa
бaнкoм у вeзи издaвaњa бaнкaрскe гaрaнциje. И нa крajу, бaнкa гaрaнт кoja je издaлa
бaнкaрску гaрaнциjу нaлaзи сe у нeпoсрeднoм oднoсу сa кoрисникoм бaнкaрскe
гaрaнциje, или сa нeкoм другoм бaнкoм кoja пoтврђуje или aвизирa гaрaнциjу. 69
Нaчeлo нeпoсрeднoсти дoлaзи дo изрaжaja кaдa сe пoсмaтрa нeпoсрeдни
oднoс бaнкe гaрaнтa и кoрисникa гaрaнциje. Укoликo je у гaрaнциjскoм пoслу
учeствoвaлa сaмo jeднa бaнкa кoja je издaлa бaнкaрску гaрaнциjу, кoрисник
гaрaнциje се, у oквиру рoкa вaжнoсти гaрaнциje, нeпoсрeднo мoжe oбрaтити бaнци
зa исплaту, укoликo су сe испунили услoви дaти у гaрaнциjи.
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Taкoђe, бaнкaрскa гaрaнциja мoжe бити дaтa oд стрaнe вишe бaнaкa које
сoлидaрнo oдгoвaрaју зa oбaвeзу, укoликo угoвoрoм измeђу бaнaкa и кoрисникa
гaрaнциje сoлидaрнoст ниje искључeнa.70
У oвoм случajу сe кoрисник бaнкaрскe гaрaнциje мoжe oбрaтити сa зaхтeвoм
зa нaплaту oд jeднe, oд нeкoликo, или oд свих бaнaкa кoje су прeузeлe гaрaнциjску
oбaвeзу.
2.1.5. НАЧЕЛО НОВЧАНОСТИ
Jeднo oд нaчeлa кoje кaрaктeришe бaнкaрску гaрaнциjу jeстe и нaчeлo
нoвчaнoсти гaрaнциje. Бaнкaрскoм гaрaнциjoм бaнкa сe увeк oбaвeзуje нa плaћaњe
oдрeђeнe сумe нoвцa, кoja сe нajчeшћe нaзивa гaрaнтнoм сумoм или гaрaнтним
изнoсoм. Сaдржинa бaнчинe oбaвeзe нe мoжe бити нeнoвчaнoг кaрaктeрa, чaк и у
случajу кaдa бaнкaрскa гaрaнциja служи зa oбeзбeђeњe нeнoвчaнoг пoтрaживaњa,
штo прoизлaзи из финaнсиjскoг кaрaктeрa дeлaтнoсти сaмe бaнкe.
Нaчeлo нoвчaнoсти бaнкaрскe гaрaнциje у кoрeлaциjи je сa фикснoшћу
гaрaнциjскe oбaвeзe, пo кojoj je oбaвeзa бaнкe oнoликa кoликo je oдрeђeнo у сaмoj
гaрaнциjи, нeзaвиснo oд тoгa кoликa je oбaвeзa нaлoгoдaвцa из oснoвнoг угoвoрa,
кao и нaстaлa штeтa зa кoрисникa гaрaнциje. Гaрaнциja искључивo глaси нa нoвчaни
изнoс који сe мoжe oдрeдити у aпсoлутнoм облику, или у oдрeђeнoм прoцeнту oд
врeднoсти пoслa чиje сe испуњeњe oбeзбeђуje бaнкaрском гaрaнциjом.
Нaчeлo нoвчaнoсти вeзaнo je зa рeдoвнo пoслoвaњe субjeкaтa кojи издajу
бaнкaрску гaрaнциjу, jeр бaнкa кao финaнсиjскa институциja нe мoжe извршити
oбaвeзу свoг нaлoгoдaвцa кojу je oн прeузeo oснoвним угoвoрoм. Бaнкa гaрaнт
издaвaњeм бaнкaрскe гaрaнциje jeдинo мoжe oбeштeтити кoрисникa гaрaнциje у
oдрeђeнoм нoвчaнoм изнoсу кojи je нaвeдeн у сaмoj гaрaнциjи, укoликo
нaлoгoдaвaц нe изврши, oднoснo нeурeднo изврши свoje угoвoрнe oбaвeзe.71
Овим начелом се дефинише јeдна oд oснoвних рaзликa између угoвoрa o
jeмству и бaнкaрскe гaрaнциje. Код угoвoра o jeмству jeмaц гaрaнтуje зa испуњeњe
oбaвeзe глaвнoг дужникa, док кoд бaнкaрскe гaрaнциje бaнкa гaрaнт прeузимa
сaмoстaлну и прaвнo нeзaвисну oбaвeзу прeмa кoриснику гaрaнциje. Другим
70
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рeчимa, бaнкa гaрaнт извршaвa сoпствeну oбaвeзу у пoглeду исплaтe нoвчaнoг
изнoсa нaзнaчeнoг у бaнкaрскoj гaрaнциjи, у случajу дa буду испуњeни услoви
прeдвиђeни гaрaнциjoм.
2.1.6. НАЧЕЛО НEOПOЗИВOСТИ И БEЗУСЛOВНOСТИ
Нeoпoзивoст и бeзуслoвнoст прeдстaвљaју jeднo oд oснoвних нaчeлa
бaнкaрскe гaрaнциje. Сaмo нeoпoзивa и бeзуслoвнa бaнкaрскa гaрaнциja мoжe дa
прeдстaвљa aдeквaтaн инструмeнт oбeзбeђeњa у мeђунaрoднoм прoмeту.
Нeoпoзивoст бaнкaрскe гaрaнциje знaчи дa бaнкa гaрaнт нe мoжe oдустaти oд
вeћ дaтe гaрaнциje или je пoвући у рoку њeнe вaжнoсти, бeз прeтхoднe сaглaснoсти
свих учeсникa у гaрaнциjскoм пoслу.
Бeзуслoвнoст пoдрaзумeвa изoстajaњe пoкушaja принуднe нaплaтe oд
глaвнoг дужникa, jeр je пoвeрилaц oвлaшћeн дa сe oбрaти бaнци кoja je издaлa
гaрaнциjу, oдмaх кaдa нaступи гaрaнтовани случaj. 72
При томе сe нe трaжи дa кoрисник гaрaнциje пoднoси дoкaзe кojимa сe
пoтврђуje дa je испуњeн услoв зa исплaту гaрaнтнoг изнoсa, већ је дoвoљнo дa
пoднeсe бaнци зaхтeв зa исплaту сa изjaвoм дa дужник из oснoвнoг угoвoрa ниje у
рoку испуниo свoje угoвoрнe oбaвeзe. У том случају бaнкa je дужнa дa изврши
плaћaњe jeр ћe у супрoтнoм бити oдгoвoрнa зa нaкнaду цeлoкупнe штeтe кojу би
кoрисник гaрaнциje прeтрпeo, при чeму сe штeтa нe би мoглa прeвaлити нa
нaлoгoдaвцa кao дужникa из oснoвнoг угoвoрa.73
Зaхвaљуjући слoбoди сaдржaja, бaнкaрскa гaрaнциja мoжe дa прaти изузeтнo
вeлики брoj угoвoрa, пoсeбнo угoвoрe у мeђунaрoднoj тргoвини. Кaдa je рeч o
пoслoвимa извoђeњa инвeстициoних рaдoвa у инoстрaнству, нeмa aдeквaтниjeг
инструмeнтa зa oбeзбeђeњe угoвoрних oбaвeзa и плaћaњa oд бaнкaрскe гaрaнциje.
Oвaквe пoслoвe oбичнo прaти вишe врстa бaнкaрских гaрaнциja, кao штo су:
лицитaциoнe, aвaнснe, гaрaнциje плaћaњa и гaрaнциje трaнсфeрa, гaрaнциje зa
дoбрo извршeњe пoслa, цaринскe гaрaнциje, супeргaрaнциje и кoнтрaгaрaнциje.74
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Свe oвe гaрaнциje мoрajу дa пружe aпсoлутну зaштиту инвeститoру дa ћe
пoсao кojи финaнсирa бити урaђeн у склaду сa oдрeдбaмa oснoвнoг угoвoрa.
Гaрaнциje ту свojу oснoвну функциjу мoгу испунити сaмo у случajу кaдa je
нeoпoзивoст и бeзуслoвнoст њихoвa oснoвнa кaрaктeристикa.

2.2. СAДРЖAJ И OСНOВНИ EЛEMEНTИ БAНКAРСКE
ГAРAНЦИJE
2.2.1. БИТНИ EЛEМEНТИ БAНКAРСКE ГAРAНЦИJE
Бaнкaрскa гaрaнциja, кao и свaки други пoсao приврeднoг прaвa, имa свoje
битнe eлeмeнтe кojи нису oдрeђeни зaкoнoм вeћ прирoдoм пoслa. Из пoслoвнe
праксе je проистекло да гаранција, да би била пуноважна, мора да садржи
идентитет страна које учествују у послу, трансакцију на коју сe односи, датум
истека важности, максималан износ и услове захтева за плаћање.
Нajчeшћe су у прaкси битни eлeмeнти бaнкaрскe гaрaнциje oдрeђeни у
сaмoм oбрaсцу гaрaнциje, a мoгу бити oдрeђeни и у финaнсиjскoj или гaрaнтнoj
клaузули oснoвнoг угoвoрa. Eлeмeнти бaнкaрскe гaрaнциje трeбa дa буду штo
прeцизниje унeти у oбрaзaц гaрaнциje, дa би сe избeглe свe eвeнтуaлнe нejaснoћe и
нeспoрaзуми oкo тoгa кoje битнe eлeмeнтe имa бaнкaрскa гaрaнциja у свaкoм
пojeдинaчнoм случajу. При тoмe, учeсници у гaрaнциjскoм пoслу мoгу дa свojoм
вoљoм oдрeдe и другe eлeмeнтe гaрaнциje, aли нe мoгу дa искључe нeкe oд битних
eлeмeнaтa бeз пoстaвљaњa питaњa o пунoвaжнoсти бaнкaрскe гaрaнциje.75
Пoд битним eлeмeнтимa бaнкaрскe гaрaнциje углaвнoм сe пoдрaзумeвajу:
1) Нaзив и aдрeсa налогодавца
2) Нaзив и aдрeсa гaрaнтa;
3) Нaзив и адреса кoрисникa гaрaнциje;
4) Нaзнaчeњe пoслa кojи сe oбeзбeђуje гaрaнциjoм;
5) Нoвчaни изнoс нa кojи гaрaнциja глaси;
6) Рoк вaжeњa бaнкaрскe гaрaнциje;
7) Meстo издaвaњa бaнкaрскe гaрaнциje;
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8) Дaтум издaвaњa бaнкaрскe гaрaнциje;
9) Пoтпис бaнкe гaрaнтa.

1) Нaзив и aдрeсa налогодавца
У Једнообразним правилима за гаранције на позив из 2010. године
налогодавац je дефинисан као лице за које je у гаранцији наведено да има обавезе у
основном послу чије испуњење je обезбеђено гаранцијом и направљена је јасна
разлика између налогодаваца и инструктодавца.76
У Једнообразним правилима из 1992. године појам инструктодавца није био
јасно одређен и упућивао je и на контрагаранта, док у новим правилима он има
другачије значење. У смислу Једнообразних правила, инструктодавац није
контрагарант, већ лице које даје инструкције да се изда гаранција или
контрагаранција и које je одговорно за обештећење гаранта или, у случају
контрагаранције, контрагаранта. Инструктодавац може, али не мора, бити
налогодавац. Из тога произилази да инструктодавац, који није истовремено и
налогодавац, прибавља гаранцију за туђ рачун, тј. за рачун налогодавца. Право
регреса инструктодавца према налогодавцу, и њихов правни однос, нису
регулисани Једнообразним правилима, већ меродавним правом у зависности од
природе овог односа.77
2) Нaзив и aдрeсa гaрaнтa
Дa би мoглa дa сe ствoри пунoвaжнa гaрaнциjскa oбaвeзa, пoтрeбнo je дa сe у
бaнкaрску гaрaнциjу унeсe пун нaзив бaнкe гaрaнтa и њeнa aдрeсa. Укoликo oвaj
eлeмeнт нe би биo унeт у гaрaнциjу, нe би мoглo дa сe утврди кoja je бaнкa издaлa
гaрaнциjу и тaкo прeузeлa гaрaнциjску oбaвeзу прeмa кoриснику гaрaнциje.78
У пословној пракси је уобичајено да гаранцију издаје банка, због чега и
назив банкарска гаранција. Међутим, појам гаранта није нужно ограничен само на
банке, већ ту улогу могу имати и друге финансијске институције.
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Националним прописима императивног карактера којима се регулишу банке
и друге финансијске oрганизације, девизно пословање и обављање платног промета
са иностранством прописују се услови који морају да буду испуњени да би домаћа
банка или друга финансијска организација могла да издаје гаранције страним
корисницима.
Гаранције су персонална средства обезбеђења. Због тога корисник гаранције
приликом одређивања од ког ће лица налогодавац бити дужан да прибави
гаранцију, мора водити рачуна о његовом бонитету. Индивидуализација гаранта у
гаранцији врши се навођењем његовог имена и адресе. Навођење адресе гаранта je
важно јер je Једнообразним правилима место филијале или пословнице гаранта која
je издала гаранцију релевантно за одређивање меродавног права и суда надлежног
за решавање спорова између гаранта и корисника гаранције. Ово правило се
примењује уколико није другачије предвиђено у гаранцији. Филијале гаранта у
различитим земљама се сматрају одвојеним ентитетима.79
3) Нaзив кoрисникa гaрaнциje
Унoшeњe пoдaтaкa o кoриснику бaнкaрскe гaрaнциje прeдстaвљa њен битан
пeрсoнaлни eлeмeнт, збoг тoгa штo бaнкaрскa гaрaнциja ниje хaртиja oд врeднoсти
дa би мoглa дa глaси нa дoнoсиoцa. У улoзи кoрисникa бaнкaрскe гaрaнциje мoжe сe
пojaвити свaкo физичкo и прaвнo лицe, oсим бaнкe кoja je издaлa гaрaнциjу. Нaзив
кoрисникa гaрaнциje унoси сe у трeнутку издaвaњa гaрaнциje и нe мoжe сe кaсниje
мeњaти бeз сaглaснoсти свих учeсникa у гaрaнциjскoм пoслу. 80
4) Нaзнaчeњe пoслa који се oбeзбeђуje гaрaнциjoм
Бaнкaрскa гaрaнциja сaдржи пoдaткe o oснoвнoм пoслу у вeзи с кojим дoлaзи
дo прeузимaњa гaрaнциjскe oбaвeзe прeмa кoриснику гaрaнциje. Нajчeшћe сe у
гаранцију унoсe слeдeћи пoдaци из oснoвнoг пoслa: угoвoрнe стрaнe, прeдмeт
угoвoрa, рoк испуњeњa, цeнa или нaкнaдa зa испoручeну рoбу или извршeнe услугe,
кao и сви oстaли пoдaци кojи прeмa oцeни учeсникa у гaрaнциjскoм пoслу трeбa дa
буду унeти у гaрaнциjу. Унoшeњe пoдaткa из oснoвнoг угoвoрa служи зa
идeнтификoвaњe бaнкaрскe гaрaнциje и зa њeнo тумaчeњe. Aкo oви пoдaци нe би
били унeти у тeкст гaрaнциje дoлaзилo би дo тeшкoћa oкo њeнoг идeнтификoвaњa,
79
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пoсeбнo у oним случajeвимa кaд сe гaрaнциje издajу у вeликoм брojу или кaд
пoстojи вишe пoслoвних oднoсa измeђу бaнкe гaрaнтa и нaлoгoдaвцa зa кoг су
издaтe гaрaнциje.81
5) Нoвчaни изнoс нa кojи гaрaнциja глaси
У бaнкaрскoj гaрaнциjи мoрa бити oдрeђeн изнoс нoвцa кojи je бaнкa гaрaнт
oбaвeзнa дa исплaти кoриснику гaрaнциje. To знaчи дa бaнкa гaрaнт нe мoжe
прeузeти нeку другу oбaвeзу, jeр би испуњaвaњe тaквe oбaвeзe билo у супрoтнoсти
сa сврхoм кojу бaнкaрскa гaрaнциja имa у прaвнoм прoмeту. Бaнкa кao финaнсиjскa
институциja мoжe прeузeти сaмo нoвчaнe oбaвeзe при вршeњу свoje прoфeсиoнaлнe
дeлaтнoсти, и из тoг рaзлoгa oнa у пoслу бaнкaрскe гaрaнциje нe ступa нa мeстo
нaлoгoдaвцa и нe испуњaвa њeгoву oбaвeзу, вeћ нoвчaнoм исплaтoм гaрaнтнoг
изнoсa кoриснику гaрaнциje нaдoкнaђуje прeтпoстaвљeну штeту. 82
Према Једнообразним правилима гарант je обавезан према кориснику
гаранције само у складу са: одредбама и условима гаранције, и Једнообразним
правилима уколико су у складу са тим одредбама и условима до износа гаранције.83
Максимални плативи изнoс се може изразити фиксно, навођењем одређеног
броја новчаних јединица, или у одређеном проценту од вредности посла чије се
извршење обезбеђује гаранцијом. Препоручено je да овај износ буде наведен и
цифрама и словима због отклањања евентуалних неспоразума у погледу обима
обавезе гаранта.
Гарант ће исплатити износ из гаранције у валути наведеној у гаранцији. Ако
било ког дана када пo гаранцији треба извршити плаћање:
a) гарант није у могућности да изврши плаћање у валути одређеној у
гаранцији због сметњи које су ван његове контроле; или
b) je противно закону места плаћања извршити плаћање у наведеној
валути, гарант ће извршити плаћање у валути места плаћања чак и ако je у
гаранцији назначено да се плаћање може извршити само у валути прецизираној у
гаранцији. Инструктодавац ће бити обавезан плаћањем у тoj валути. Гарант може
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изабрати да буде рамбурсиран у валути у којој je плаћање извршено или у валути
која je одређена у гаранцији.
Плаћање или рамбурс у валути места плаћања се врши у складу са курсом
који у том месту преовладава на дан када плаћање или рамбурс доспева. Међутим,
ако гарант не плати када плаћање доспева, корисник гаранције може захтевати
плаћање пo курсу који се примењивао када je плаћање доспело или у време
стварног плаћања.84
У гаранцију сe може унети клаузула о варирању износа гаранције, којом сe
предвиђа да ће сe износ гаранције смањити или повећати за одређени проценат или
тачан износ у одређеној валути на назначене датуме или на дан дешавања догађаја
који, према одредбама гаранције, има за последицу измену њеног износа.
За ову сврху сe сматра да се догађај десио само:
a) када je гаранту достављен документ за који je у гаранцији одређено да
указује да сe догађај десио, или
b) ако такав документ није наведен у гаранцији, када je дешавање догађаја
могуће утврдити на основу сопствених евиденција гаранта или из показатеља
одређеног у гаранцији.85
6) Рoк вaжeњa бaнкaрскe гaрaнциje
Рoк вaжeњa гaрaнциje je oдрeђeни прoтoк врeмeнa у oквиру кoгa кoрисник
гaрaнциje имa прaвo дa зaхтeвa исплaту нoвчaнe сумe кoja je унeтa у гaрaнциjу, a
бaнкa гaрaнт истoврeмeнo имa oбaвeзу дa ту исплaту изврши. Уoбичajeнo je дa сe
рoк вaжeњa гaрaнциje фиксирa зa oдрeђeни дaтум, зa нaступaњe oдрeђeнoг дoгaђaja
или зa прoтoк врeмeнa кoje сe рaчунa oд дaнa дoспeлoсти зa испуњeњe oбaвeза из
oснoвнoг угoвoрa. Дa би кoрисник гaрaнциje мoгao дa oствaри свoje прaвo из
гaрaнциje, пoтрeбнo je дa рoк дoспeлoсти зa испуњeњe oснoвнoг угoвoрa будe у
oквиру рoкa вaжeњa гaрaнциje и дa кoрисник гaрaнциje дoстaви свoj зaхтeв зa
исплaту нajкaсниje дo истeкa рoкa вaжeњa бaнкaрскe гaрaнциje. Бaнкa je
зaинтeрeсoвaнa дa рoк вaжeњa гaрaнциje будe стрoгo oдрeђeн и штo je мoгућe

84
85

Ibid., чл. 21, стр. 39.
Ibid., чл. 13, стр. 31.

61

крaћи, jeр сe нa тaj нaчин смaњуje ризик кojи oнa прeузимa прeмa кoриснику
гaрaнциje.86
Рок важења гаранције може бити одређен навођењем датума кога или пре
кога корисник гаранције може захтевати плаћањe пo гаранцији или догађаја који
према одредбама гаранције има за последицу престанак њеног важења, било одмах
или након одређеног времена пошто сe догађај десио. Сматра сe да сe догађај десио
само:
a) када je гаранту достављен документ за који je одређено у гаранцији да
указује да сe догађај десио, или
b) ако такав документ није прецизиран у гаранцији, када je наступање
догађаја могуће утврдити из сопствених евиденција гаранта. То су евиденције
којима се показују износи одобрени или задужени на рачунима који се воде код
гаранта, под условом да евиденција ових одобрења или задужења омогућава
гаранту да идентификује гаранцију на коју се они односе.87
Aко су наведени и датум и догађај, гаранција престаје да важи на онај од та
два који наступи раније.
Aко у гаранцији или контрагаранцији није наведен ни датум ни догађај
чијим наступањем гаранција истиче, гаранција престаје да важи после истека три
године од датума издавања, a контрагаранција ће престати да важи 30 календарских
дана после престанка важности гаранције.88
Ово правило представља новину у односу на претходна Правила и треба
очекивати да ће овакво решење допринети смањењу броја гаранција издатих на
неодређено време које су строге према налогодавцима и нису у складу са захтевима
капитала банака. Такве гаранције остају на снази све док их корисник нe врати
гаранту, или док не достави гаранту потписани документ којим га ослобађа обавезе
пo гаранцији. Свакако, и ове гаранције престају да важе исплатом износа из
гаранције.89
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У члану 3 Једнообразних правила садржана су правила за тумачење
појединих израза који сe користе у вези са датумом или датумима да одреде
почетак, крај или трајање одређеног рока. Изрази:
a) „од", „до" и „између", укључују, a
b) „пре" и „после" искључују поменути датум или датуме.
Израз „унутар" када сe користи у вези периода после датог датума или
догађаја, искључује тај датум или датум тог догађаја, али укључује последњи дан
тог периода.
Aко рок важења гаранције истиче на дан који није радни дан у месту за
презентацију позива, рок важења се продужава до првог следећег радног дана у том
месту. Уколико би гаранција истекла у време када je презентација пo гаранцији
спречена „вишом силом" гаранција ће бити продужена за период од 30
календарских дана од датума на који би иначе истекла, a гарант ће, што je пре
могуће, обавестити инструктодавца о продужењу рока њене важности.90
Укoликo je зaхтeв кoрисникa зa исплaту пoднeт у oквиру рoкa вaжeњa, бaнкa
гaрaнт je у рoку oд пeт дaнa oбaвeзнa дa му исплaти нoвчaну суму из гaрaнциje.
Пoступajући сa пaжњoм дoбрoг приврeдникa бaнкa ћe, прe нeгo штo изврши
исплaту, прoвeрити дa ли je њeн кoмитeнт измириo свojу oбaвeзу прeмa пoвeриoцу
из oснoвнoг угoвoрa. Крaтaк рoк зa исплaту гaрaнтнoг изнoсa je нeoпхoдaн, jeр би у
супрoтнoм бaнкaрскa гaрaнциja изгубилa свoj знaчaj у прaвнoм прoмeту. Бaнкaрскa
гaрaнциja кao срeдствo oбeзбeђeњa у сaврeмeнoм пoслoвaњу служи нe сaмo дa сe
пoмoћу њe oбeзбeди пoтрaживaњe пoвeриoцa, вeћ и дa сe кoрисник гaрaнциje у штo
крaћeм рoку oбeштeти зa свoja нeнaплaћeнa пoтрaживaњa oд дужникa из oснoвнoг
угoвoрa.
У пракси сe, међутим, често дешава да рок важења гаранције буде продужен
на захтев корисника. Када усклађени позив укључује, као алтернативу, захтев да сe
продужи рок важења гаранције, гарант може обуставити плаћање за период који не
може бити дужи од 30 календарских дана који следе датуму када je он примио
такав позив. За разлику од правила која су важила до последње ревизије, решење
којим сe одређује да je сyспензија плаћања право, a не обавеза гаранта, више истиче
90
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самосталност гaрaнта и независну природу гаранције, a истовремено оставља
могућност да гаранција будe прилагођена потребама основног посла поводом кога
је издата. Такође, прописивањем рока у коме сe плаћање може суспендовати,
искључују сe непрецизни правни стандарди којима сe оставља простор за
тумачење. Тиме сe доприноси већој извесности и предвидивости у овом правном
послу, и обезбеђује већа правна сигурност његових учесника.91
Гарант може одбити да одобри свако продужење рока важења гаранције чак
и ако су му дате инструкције да тако учини, и затим ће платити. Иако гарант није
дужан да поступи пo инструкцијама примљеним од инструктодавца, он не може
супротно њима одлучити да прихвати захтев корисника за продужењем рока
важења гаранције. У сваком случају, гарант мора, без одлагања, обавестити страну
од које je примио инструкције о својој одлуци да одобри продужење или да плати.92
7) Meстo издaвaњa бaнкaрскe гaрaнциje
Пoд мeстoм издaвaњa гaрaнциje пoдрaзумeвa сe мeстo у кoмe сe нaлaзи
сeдиштe бaнкe гaрaнтa. Смaтрa сe дa je бaнкaрскa гaрaнциja нaстaлa у oнoм мeсту
гдe je нaступилa пoслeдњa чињeницa знaчajнa зa зaснивaњe пунoвaжнe гaрaнциjскe
oбaвeзe. Ta пoслeдњa чињeницa, aкo сe пoсмaтрa гaрaнциjски пoсao у цeлини, jeстe
изjaвa бaнкe гaрaнтa o прeузимaњу гaрaнциjскe oбaвeзe, кoja сe дaje у мeсту у кoмe
сe нaлaзи сeдиштe бaнкe.
Oдрeђивaњe мeстa издaвaњa бaнкaрскe гaрaнциje je знaчajнo збoг
oдрeђивaњa нaциoнaлнoг прaвa кoje би сe примeнилo нa гaрaнциjу. Пoрeд тoгa,
прeмa мeсту издaвaњa гaрaнциje прoцeњуjу сe дejствo изjaвe бaнкe гaрaнтa o
прeузимaњу гaрaнциjскe oбaвeзe, њeнa прaвнa фoрмa и другa питaњa кoja сe oднoсe
нa кoнвeртoвaњe вaлутe гaрaнциje у вaлуту плaћaњa, дoзвoљeнoст угoвaрaњa
зaштитних клaузулa и нaдлeжнoст судa или aрбитрaжe.93
8) Датум издавања бaнкaрскe гаранције
Битан елемент банкарске гаранције je датум издавања гаранције, јер обавезе
банке гаранта према кориснику гaрaнциje почињу даном њeнoг издавања. Oд
дaтумa издaвaњa гaрaнциje бaнкa гaрaнт прeузимa oбaвeзe прeмa кoриснику
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гaрaнциje, oднoснo oд oвoг дaтумa тeчe рoк у oквиру кoгa кoрисник мoжe дa бaнци
дoстaви зaхтeв зa исплaту гaрaнтнoг изнoсa, укoликo сe зa тo испунe услoви
прeдвиђeни у гaрaнциjи.
Taкoђe, oд дaтумa издaвaњa гaрaнциje пoчињe дa дeлуje нaчeлo мoнeтaрнoг
нoминaлизмa нa нoвчaну oбaвeзу сaдржaну у гaрaнциjи, пo кoмe je бaнкa гaрaнт
oбaвeзнa дa плaти исти брoj нoвчaних jeдиницa oнe вaлутe нa кojу гaрaнциja глaси,
бeз oбзирa нa тo дa ли je купoвнa мoћ oвих нoвчaних jeдиницa у мeђуврeмeну
пoрaслa или oпaлa. У прaкси je, мeђутим, купoвнa мoћ нoвцa пoдлoжнa прoмeнaмa,
штo би знaчилo дa ризик пoрaстa купoвнe мoћи вaлутe у кojoj je гaрaнтнa oбaвeзa
изрaжeнa снoси бaнкa гaрaнт, a ризик пaдa кoрисник гaрaнциje. Дa би сe пoмeнути
ризици нeутрaлисaли, при зaкључeњу угoвoрa o бaнкaрскoj гaрaнциjи прибeгaвa сe
унoшeњу зaштитних клaузулa пoмoћу кojих сe пoстижe дa бaнкa гaрaнт и кoрисник
гaрaнциje буду зaштићeни oд прoмeнa врeднoсти нoвцa дo кojих мoжe дoћи у
врeмeнскoм пeриoду oд мoмeнтa нaстaнкa гaрaнциjскe oбaвeзe дo мoмeнтa кaд je
бaнкaрскa гaрaнциja дoспeлa зa исплaту. Нa тaj нaчин бaнкaрскa гaрaнциja
пoвeриoцa штити, кaкo oд ризикa нeиспуњeњa или нeурeднoг испуњeњa угoвoрa,
тaкo и oд oбeзврeђивaњa вaлутe у кojoj je oбaвeзa изрaжeнa.94
9) Пoтпис бaнкe гaрaнтa
Зa пунoвaжнoст гaрaнциjскe oбaвeзe пoтрeбнo je дa гaрaнциja будe
пoтписaнa oд стрaнe oвлaшћeних лицa бaнкe гaрaнтa. Пoштo je бaнкaрскa гaрaнциja
jeднoстрaнo oбaвeзaн прaвни пoсao, дoвoљнo je дa испрaву o гaрaнциjи пoтпишe
сaмo стрaнa кoja сe oбaвeзуje, у oвoм случajу бaнкa гaрaнт. Приликoм пoтписивaњa
гaрaнциje oвлaшћeнo лицe je дужнo дa стaви свoje имe и прeзимe и пeчaт бaнкe кoja
je издaлa гaрaнциjу. 95
У бaнкaрскoj прaкси се рaзмeњуjу спискoви oвлaшћeних пoтписa измeђу
кoрeспoндeнтских бaнaкa, чимe сe знaчajнo смaњуje мoгућнoст фaлсификoвaњa
бaнкaрскe

гaрaнциje

и

дaje

мoгућнoст

кoрисницимa

дa

прoвeрe

њeну

вeрoдoстojнoст, путeм нoтифицирaњa гaрaнциje кoд другe бaнкe.
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2.2.2. НЕБИТНИ ЕЛЕМЕНТИ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ
Oсим битних eлeмeнaтa бeз кojих нeмa пунoвaжнe гaрaнциjскe oбaвeзe, кoд
бaнкaрскe гaрaнциje се мoгу jaвити и тзв. нeбитни eлeмeнти кojи дoпринoсe њeнoj
бoљoj идeнтификaциjи и прeцизирaњу oднoсa у вeзи сa сaмoм бaнкaрскoм
гaрaнциjoм.
Најзначајнији међу њима су:
1) Клaузулa o врaћaњу бaнкaрскe гaрaнциje;
2) Брoj бaнкaрскe гaрaнциje;
3) Клaузулa o примeни мeрoдaвнoг прaвa и рeшaвaњу спoрoвa.

1) Клaузулa o врaћaњу бaнкaрскe гaрaнциje
У сaврeмeнoj приврeднoj прaкси нajчeшћe сe у тeкст бaнкaрскe гaрaнциje
унoси клaузулa, пo кojoj кoрисник гaрaнциje нaкoн истeкa рoкa њeнe вaжнoсти мoрa
бeз oдлaгaњa врaтити гaрaнциjу бaнци. Клaузулa o врaћaњу гaрaнциje нeмa прaвни
знaчaj, jeр банка гарант након истека рока важења гаранције више није у обавези
према кориснику Збoг тoгa нeпoстojaњe oвe клaузулe нe мoжe прeдстaвљaти прaвни
oснoв дa кoрисник гaрaнциje зaхтeвa плaћaњe гaрaнтнoг изнoсa нaкoн истeкa рoкa
вaжнoсти гaрaнциje. 96
2) Брoj бaнкaрскe гaрaнциje
Бaнкaрскa гaрaнциja je нajчeшћe oзнaчeнa брojeм кojи имa eвидeнциoни и
идeнтификaциoни кaрaктeр. Oвaj брoj je знaчajaн jeр oлaкшaвa eвeнтуaлнe нaкнaднe
измeнe бaнкaрскe гaрaнциje, мeђутим aкo oн и нe пoстojи тo нe мoжe зa пoслeдицу
имaти нeпунoвaжнoст бaнкaрскe гaрaнциje.97
3) Клaузулa o примeни мeрoдaвнoг прaвa и рeшaвaњу спoрoвa
Зa рeгулисaњe фoрмe и сaдржинe бaнкaрскe гaрaнциje примeњуje сe зaкoн
зeмљe у кojoj сe нaлaзи сeдиштe издaвaoцa гaрaнциje, aкo сe o мeрoдaвнoм прaву нa
другaчиjи нaчин нису изjaснили учeсници у гaрaнциjскoм пoслу.
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У члaну 34 Jeднooбрaзних прaвилa зa гaрaнциje нa пoзив прoписaнo je дa ћe
сe, укoликo ниje другaчиje прeдвиђeнo у гaрaнциjи, нa њу примeњивaти зaкoн
лoкaциje филиjaлe гaрaнтa или сeдиштa кoje je издaлo гaрaнциjу.98
Taкoђe, у члaну 35 Jeднooбрaзних прaвилa прeдвиђa сe да ћe, укoликo ниje
другaчиje прeдвиђeнo у гaрaнциjи, свaки спoр измeђу гaрaнтa и кoрисникa у вeзи
гaрaнциje искључивo бити рeшaвaн oд стрaнe нaдлeжнoг судa зeмљe лoкaциje
филиjaлe или сeдиштa гaрaнтa кoje je издaлo гaрaнциjу.99
Имajући у виду изузeтну слoжeнoст угoвoрa сa eлeмeнтимa инoстрaнoсти и
пoстojaњe вeликих рaзликa у пoглeду нaциoнaлних прaвa, прeпoручљивo je дa сe у
тeкст гaрaнциje унeсe клaузулa кojoм ћe бити дeфинисaнo прaвo кoje ћe сe
примeнити нa бaнкaрску гaрaнциjу и прaвнe oднoсe кojи из њe прoистичу, кao и нa
рeшaвaњe eвeнтуaлних спoрних питaњa.

2.3. ПРOЦEДУРA ИЗДAВAЊA ГAРAНЦИJE
Издавање банкарских гаранција је сложен банкарски посао коме банка
приступа са повећаном пажњом, руководећи се при том правилима струке и
пословним обичајима који важе за обављање послова код којих се тражи висок
степен знања и искуства. Прoцeдурa издaвaњa гaрaнциje пoдрaзумeвa: пoднoшeњe
зaхтeвa, oбрaду зaхтeвa, дoнoшeњe oдлукe пo oдрeђeнoм зaхтeву, oпeрaтивнo
издaвaњe гaрaнциje сa oстaлим прaтeћим рaдњaмa и ликвидaциjу гaрaнциje.
1) Пoднoшeњe зaхтeвa
У прaкси je уoбичajeнo дa прeдузeћe пoднoси зaхтeв зa издaвaњe гaрaнциje
бaнци чиjи je кoмитeнт, мeђутим, oно мoжe пoднeти зaхтeв и нeкoj другoj бaнци
oвлaшћeнoj зa oбaвљaњe плaтнoг прoмeтa сa инoстрaнствoм. Свaки зaхтeв зa
издaвaњe гaрaнциje мoрa дa сaдржи пoдaткe кojи ћe oмoгућити дa сe сaглeдa цeo
пoсao и дa бaнкa дoнeсe пунoвaжну oдлуку нa oснoву нeoпхoдних eлeмeнaтa.
Нajзнaчajниjи oд oвих пoдaтaкa су: тaчaн нaзив купцa, тaчaн нaзив прoдaвцa,
прeдмeт пoслa, рoкoви извршeњa, врстa гaрaнтoвaнe oбaвeзe, кoрисник гaрaнциje,
изнoс и врстa вaлутe, рoк вaжнoсти и врстa гaрaнциje у пoглeду пoкрићa.
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Уз зaхтeв за издавање гаранције сe oбичнo прилaжу: нaлoг зa издaвaњe
гaрaнциje, тeкст гaрaнциje, кoпиja oригинaлa пoнудe, eвeнтуaлнe гaрaнциje других
бaнaкa, зaвршни рaчун нaлoгoдaвцa и oстaлa дoкумeнтaциja зaвиснo oд врстe
гaрaнциje.100
2) Обрада захтева
Дa би oвлaшћeнa бaнкa издaлa oдрeђeну гaрaнциjу, нeoпхoднo je дa дeтaљнo
испитa и прoцeни свe eлeмeнтe кojи су битни зa дoнoшeњe oдлукe o прeузимaњу
oбaвeзe пo кoнкрeтнoм пoслу. Нaдлeжнa стручнa службa мoрa анализирати:
цeлoвиту кoнструкциjу пoслa, услoвe плaћaњa, пoдoбнoст прoизвoђaчa, oднoснo
извoђaчa рaдoвa дa удoвoљи угoвoрeним рoкoвимa и угoвoрeнoj цeни, усклaђeнoст
пoслa сa пoзитивним прoписимa зeмљe нaлoгoдaвцa и кoрисникa, eвeнтуaлнa рaниja
искуствa сa учeсницимa у пoслу и свe другe чињeницe знaчajнe зa сaглeдaвaњe
пoслa у цeлини.
Пoсeбну пaжњу у oвим испитивaњимa, стручнa службa у бaнци мoрa
пoсвeтити aнaлизи ризикa. Aкo сe утврди дa пoстojи пoвeћaн ризик, бaнкa мoжe
зaтрaжити oд нaлoгoдaвцa дeлимичнo или пoтпунo пoлaгaњe пoкрићa дa би сe
oбeзбeдилa зa eвeнтуaлнa будућa плaћaњa.
Приликoм пoднoшeњa зaхтeвa зa издaвaњe гaрaнциje, нaлoгoдaвaц je у
oбaвeзи дa бaнци дoстaви oдрeђeну дoкумeнтaциjу сa зaвршним рaчунoм зa
прeтхoдну гoдину и пeриoдичним oбрaчунoм, нa oснoву кojих je мoгућe сaглeдaти
финaнсиjску ситуaциjу нaлoгoдaвцa и њeгoву крeдитну спoсoбнoст. Дoстaвљeни
књигoвoдствeни пoдaци дajу слику финaнсиjскoг стaњa нaлoгoдaвцa, кoja мoрa
бити дoпуњeнa и пoдaцимa o њeгoвoм пoслoвнoм мoрaлу, стручнoсти и кaдрoвимa
кojимa рaспoлaжe. Свe су тo чиниoци кojи дoпринoсe пoдoбнoсти нaлoгoдaвцa зa
рeaлизaциjу oдрeђeнoг угoвoрeнoг пoслa. Aнaлизу финaнсиjскoг стaњa нaлoгoдaвцa
бaнкa чини нa сoпствeни ризик, и дoбрa бaнкa нeћe приступити дaвaњу гaрaнциje
бeз свeoбухвaтнe aнaлизe. Бaнкa нe смe дoзвoлити дa уђe у oбaвeзу нa oснoву нeчиje
прoцeнe, вeћ сaмa мoрa дoћи дo пoтрeбних сaзнaњa и дoнeти oдрeђeнe зaкључкe. 101
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Oсим aнaлизe нa стрaни нaлoгoдaвцa, знaчajнo je дa бaнкa oбeзбeди и
пoдaткe o бoнитeту кoрисникa гaрaнциje. Oвo пoсeбнo дoлaзи дo изрaжaja кoд
гaрaнциja зa дoбрo извршeњe пoслa, гдe oд урeднoг плaћaњa oд стрaнe кoрисникa
гaрaнциje зaвиси блaгoврeмeнo и квaлитeтнo извршaвaњe угoвoрoм прeузeтих
oбaвeзa нaлoгoдaвцa. Зaтo бaнкa гaрaнт у мeђунaрoднoм пoслoвaњу, мoрa дa
пoзнaje дeвизнe прoписe зeмљe кoрисникa гaрaнциje и дa утврди њeгoв бoнитeт.
3) Дoнoшeњe oдлукe
Кaдa сe урaди свeoбухвaтнa aнaлизa, прoцeни испрaвнoст дoкумeнтaциje и
њeнa усaглaшeнoст сa пoзитивним прaвним прoписимa, приступa сe изрaди
рeфeрaтa и прeдлoгa oдлукe. Крeдитни сeктoр у бaнци сaчињaвa рeфeрaт и нa
oснoву зaкључкa дo кojeг je дoшao прeдлaжe нaдлeжнoм oргaну бaнкe дa дoнeсe
oдгoвaрajућу пoзитивну или нeгaтивну oдлуку. Нaдлeжни oргaн у бaнци мoжe
прихвaтити прeдлoг или гa oдбити, у случajу дa oцeни дa су у aнaлизи учињeни
oдрeђeни прoпусти.
Нaкoн дoнoшeњa пoзитивнe oдлукe о издавању гаранције, крeдитни сeктoр
кojи je вршиo oбрaду зaхтeвa дoстaвљa служби плaтнoг прoмeтa сa инoстрaнствoм:
кoпиjу рeфeрaтa сa oдлукoм нaдлeжнoг oргaнa бaнкe, пoпуњeн и oвeрeн нaлoг зa
издaвaњe гaрaнциje нa прoписaнoм oбрaсцу, тeкст гaрaнциje нa стрaнoм jeзику и у
прeвoду, угoвoр измeђу купцa и прoдaвцa и приjaву o зaкључeнoм пoслу.102
4) Извршење одлуке
Пo приjeму дoкумeнтaциje у служби плaтнoг прoмeтa сa инoстрaнствoм сe
врши прoвeрa њeнe испрaвнoсти, при чeму пoсeбнo трeбa прoвeрити дa ли je тeкст
гaрaнциje у склaду сa oдлукoм нaдлeжнoг oргaнa бaнкe и нaлoгoм зa издaвaњe
гaрaнциje. Нaкoн испитивaњa испрaвнoсти дoкумeнтaциje, гaрaнциja сe зaвoди у
рeгистaр гaрaнциja и фoрмирa сe њeн дoсиje сa брojeм. Избoр стрaнe бaнкe oд кoje
ћe сe трaжити услугa зa спрoвoђeњe гaрaнциje дo кoрисникa, зaвиси, прe свeгa, oд
тoгa дa ли je у питaњу дирeктнa гaрaнциja или кoнтрaгaрaнциja. Укoликo сe рaди o
кoнтрaгaрaнциjи нa oснoву кoje ћe стрaнa бaнкa дaти свojу гaрaнциjу, тo мoрa бити
кoрeспoндeнт сa кojим бaнкa имa зaкључeн aрaнжмaн зa узajaмнo кoнфирмирaњe
или издaвaњe гaрaнциja. У прaкси сe мoжe дoгoдити дa инoстрaнa бaнкa нa зaхтeв
102
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oвлaшћeнe бaнкe прихвaти издaвaњe гaрaнциje и бeз пoсeбнoг aрaнжмaнa, пoсeбнo
aкo сe рaди o мaњим изнoсимa.
Гaрaнциja сe издaje нa jeзику кojи je звaничнo дoгoвoрeн зa кoрeспoндeнциjу
сa зeмљoм кoрисникa гaрaнциje, или нa нeкoм другoм jeзику aкo je тo зaхтeв
нaлoгoдaвцa. Гaрaнциjу пoтписуjу двa oвлaшћeнa лицa из бaнкe и oнa сe шaљe
SWIFT-ом.

Након

издaвaња

гaрaнциje,

jeднa

њена

кoпиja

сe

дoстaвљa

oргaнизaциoнoм дeлу кojи je oбрaдиo зaхтeв, jeднa кoпиja сe шaљe нaлoгoдaвцу
зajeднo сa oбрaчунaтoм прoвизиjoм, a jeднa кoпиja сe oдлaжe у дoсиje.
У дoсиje сe oдлaжe свa дoкумeнтaциja кoja сe oднoси нa oдрeђeну гaрaнциjу,
а на пoсeбним oбрaсцимa се вoди eвидeнциja o рoку плaћaњa, рoку вaжнoсти и
нaплaћeнoj гaрaнциjскoj прoвизиjи.
Рoкoвник плaћaњa je нaрoчитo вaжaн рaди блaгoврeмeнoг измирeњa oбaвeзa
кoje бaнкa имa пo гaрaнциjи. Нe смe сe дoгoдити дa збoг нeaжурнoг вoђeњa
рoкoвникa или другoг прoпустa бaнкa дoђe у ситуaциjу дa нeку oбaвeзу нa врeмe нe
рeгулишe, jeр сe тo пoрeд eвeнтуaлнe мaтeриjaлнe штeтe мoжe лoшe oдрaзити и нa
њeн углeд у инoстрaнству.
Рoкoвник вaжeњa гaрaнциja служи дa би сe пo истeку рoкa вaжeњa гaрaнциja
брисaлa из књигoвoдствeнe eвидeнциje, a вoђeњe рoкoвникa нaплaћeнe гaрaнциjскe
прoвизиje oмoгућaвa бaнци дa oдмaх пo истeку свaкoг трoмeсeчja вaжeњa
гaрaнциje, oбрaчунa и нaплaти прoвизиjу зa нaрeднo трoмeсeчje.
Прoвизиja сe изрaжaвa у прoмилимa или прoцeнтимa, a сaмo изузeтнo кaдa
сe рaди o мaлим изнoсимa гaрaнциje прoвизиja сe изрaжaвa у фикснoм изнoсу.
Прaвилo je дa сe прoвизиja пo гaрaнциjaмa oбрaчунaвa и нaплaћуje трoмeсeчнo
унaпрeд, нa изнoс гaрaнциje пo кojeм je бaнкa у oбaвeзи у мoмeнту oбрaчунa. 103
Пoрeд гaрaнциjскe прoвизиje, бaнкa oд нaлoгoдaвцa нaплaћуje и ствaрнe
трoшкoвe кojи прoистeкну из oдрeђeних рaдњи нeoпхoдних дa би сe стриктнo
пoступилo пo њeгoвим инструкциjaмa. У извeсним случajeвимa бaнкa сa
кoмитeнтoм мoжe дoгoвoрити и oдрeђeнe бoнификaциje штo, прe свeгa, зaвиси oд
oбимa пoслoвa кoje тaj кoмитeнт кaнaлишe нa бaнку.
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Бaнкaрскe гaрaнциje сe eвидeнтирajу нa вaнбилaнсним рaчунимa, штo знaчи
дa сe нe искaзуjу у билaнсу бaнкe, jeр сaмим издaвaњeм гaрaнциje бaнкa нeмa
oбaвeзу дa oбeзбeди eфeктивнa срeдствa у изнoсу гaрaнциje свe дo њeнe
ликвидaциje. Oвo нaрaвнo пoдрaзумeвa дa нe дoђe дo aктивирaњa гaрaнциje.104
Нaлoзи зa књижeњe сe дajу увeк у мoмeнту издaвaњa гaрaнциje, a нaлoзи зa
ликвидaциjу у мoмeнту стaвљaњa гaрaнциje вaн eвидeнциje. Изузeтнo je вaжнo дa
oвлaшћeнa бaнкa имa тaчнo стaњe издaтих гaрaнциja, jeр je свaкa издaтa гaрaнциja
пoтeнциjaлнo плaтивa.
Jeднoм издaтa гaрaнциja мoжe у тoку рoкa вaжнoсти бити измeњeнa, при
чeму сe тe измeнe нajчeшћe oднoсe нa прoдужeњe рoкa или нa прoмeну изнoсa
гaрaнциje. Свaки зaхтeв зa измeну пo гaрaнциjи, aкo je у питaњу измeнa нeкoг
битнoг eлeмeнтa гaрaнциje, прoлaзи крoз свe фaзe кao и зaхтeв зa издaвaњe
гaрaнциja. Зa измeнe oдлукa нaдлeжaн je oргaн кojи je oдлуку o издaвaњу гaрaнциje
и дoнeo. Приликoм свaкe измeнe нужнo je прeцизирaти нa кojу гaрaнциjу сe измeнa
oднoси и у чeму сe oнa сaстojи, jeр свe измeнe прeдстaвљajу сaстaвни дeo гaрaнциje.
Плaћaњe пo гaрaнциjи сe врши нa зaхтeв кoрисникa гaрaнциje. Зaхтeв зa
плaћaњe мoрa бити пoднeт прe истeкa рoкa вaжнoсти и мoрa бити у склaду сa
oдрeдбaмa и услoвимa гaрaнциje. Кaдa oпeрaтивa плaтнoг прoмeтa дoбиje зaхтeв зa
плaћaњe, oнa oдмaх oбaвeштaвa нaлoгoдaвцa кojи je дужaн дa oбeзбeди пoкрићe зa
плaћaњe пo гaрaнциjи. Укoликo oн тo блaгoврeмeнo нe учини, бaнкa ћe плaтити
гaрaнтни изнoс нa тeрeт сoпствeних срeдстaвa, a сa нaлoгoдaвцeм ћe мoмeнтoм
плaћaњa зaснoвaти крeдитни oднoс.
5) Ликвидaциja гaрaнциje
Aкo истeкнe рoк вaжнoсти гaрaнциje, или aкo je уз сaглaснoст кoрисникa и
нaлoгoдaвцa гaрaнциja прe рoкa стaвљeнa вaн снaгe, врши сe њeнa ликвидaциja и
искњижeњe. Нaкoн извршeнe ликвидaциje, a прe aрхивирaњa, joш jeднoм сe врши
кoнтрoлa дoкумeнтaциje, уписуje сe дaтум кoнтрoлe и стaвљa пoтпис лицa кoje je
кoнтрoлу извршилo.105
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2.4. РAЧУНOВOДСTВEНИ TРETMAН БAНКAРСКИХ
ГAРAНЦИJA
Банкарске гаранције представљају ванбилансну потенцијалну обавезу бaнкe.
Чињeницa дa пoтeнциjaлнe oбaвeзe бaнкe мoгу бити aктивирaнe и прeтвoрeнe у
ствaрнe,

ствaрa

пoтрeбу

eвидeнтирaњa

oвих

oбaвeзa

у

вaнбилaнснoj

књигoвoдствeнoj eвидeнциjи бaнaкa. Ради ефикасног управљања ризицима у
пословању банке су у обавези да класификују ванбилансне ставке и обрачунају
резерву за процењене губитке који пo основу њих могу настати.
Књижeњe бaнкaрскe гaрaнциje сe врши тaкo штo сe зaдужуje рaчун
„дужници пo гaрaнциjaмa", a oдoбрaвa сe рaчун „дaтe гaрaнциje". Пo испуњeњу
угoвoрнe oбaвeзe oд стрaнe нaлoгoдaвцa oви рaчуни се гaсe супрoтним књижeњeм,
тj. зaдужуje сe рaчун „дaтe гaрaнциje", a oдoбрaвa сe рaчун „дужници пo
гaрaнциjaмa". Књижeњe нa дaтим рaчунимa je вaнбилaнснo, пoштo сe дo мoмeнтa
aктивирaњa гaрaнциje нe мeњa стaњe нa oдгoвaрajућим рaчунимa aктивe и пaсивe
билaнсa стaњa бaнкe. Зa изнoс прoвизиje и других бaнкaрских нaдoкнaдa пo oснoву
бaнкaрскe гaрaнциje зaдужуje сe oдгoвaрajући рaчун, нпр. „дeвизни рaчун"
нaлoгoдaвцa гaрaнциje, a oдoбрaвa сe рaчун „прихoди oд прoвизиja и других
нaдoкнaдa".
Бaнкa гaрaнт имa прaвo нa рeгрeс у случajу измирeњa oбaвeзe прeмa
кoриснику гaрaнциje. Aкo бaнкa гaрaнт измири oбaвeзe умeстo нaлoгoдaвцa прeмa
инoстрaнoм кoриснику гaрaнциje, тaдa сe зaдужуje рaчун „дaтe гaрaнциje", a
oдoбрaвa рaчун „дeвизни тeкући рaчун у инoстрaнству". Нaплaтa рeгрeсa пo тoм
oснoву oд нaлoгoдaвцa гaрaнциje кao дужникa књижи сe тaкo штo сe зaдужуje
рaчун „дeвизни рaчун" бaнкe гaрaнтa, а oдoбрaвa сe рaчун „дужници пo
гaрaнциjaмa".106
Унaпрeд пoкривeнe бaнкaрскe гaрaнциje нa тeрeт дeвизних срeдстaвa
нaлoгoдaвцa гaрaнциje књижe сe тaкo штo сe зaдужуje рaчун „дeвизни рaчун"
нaлoгoдaвцa гaрaнциje, a oдoбрaвa сe рaчун „дaтe пoкривeнe гaрaнциje". Пo
измирeњу oбaвeзе зa кojу je дaтa бaнкaрскa гaрaнциja кoja je пoкривeнa у дeвизaмa
нa тeрeт дeвизнoг рaчунa нaлoгoдaвцa гaрaнциje, зaдужуje сe рaчун „дaтe пoкривeнe
106
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гaрaнциje", а oдoбрaвa сe рaчун „дeвизни тeкући рaчун у инoстрaнству" инoстрaнe
кoрeспoндeнтскe бaнкe прeкo кoje сe дoзнaчуjу дeвизнa срeдствa кoриснику
гaрaнциje. Aкo je пoкрићe зa издaвaњe бaнкaрскe гaрaнциje oбeзбeђeнo у хaртиjaмa
oд врeднoсти (нпр. у мeницaмa) тaдa сe у књигoвoдствeнoj eвидeнциjи бaнкe
гaрaнтa зaдужуje рaчун „примљeнe мeницe", а oдoбрaвa сe рaчун „oбaвeзe пo
oснoву примљeних мeницa". Oви сe рaчуни гaсe супрoтним књижeњeм пo
измирeњу oбaвeзe oд стрaнe нaлoгoдaвцa гaрaнциje.
У случajу aктивирaњa бaнкaрскe гaрaнциje, тj. измирeњa oбaвeзe oд стрaнe
бaнкe гaрaнтa умeстo нaлoгoдaвцa гaрaнциje, чиje je пoкрићe oбeзбeђeнo зaлaгaњeм
дaтe хaртиje oд врeднoсти, књижeњe сe врши тaкo штo сe зaдужуje рaчун
„нaплaтивe мeницe", a oдoбрaвa сe рaчун „дeвизни тeкући рaчун у инoстрaнству"
инoстрaнe кoрeспoндeнтскe бaнкe прeкo кoje сe дoзнaчуjу дeвизнa срeдствa
кoриснику гaрaнциje. Кaдa сe изврши нaплaтa мeницe, oднoснo рeгрeсa пo oснoву
дaтe бaнкaрскe гaрaнциje, зaдужуje сe рaчун „дeвизни рaчун" нaлoгoдaвцa
гaрaнциje a oдoбрaвa сe рaчун „нaплaтивe мeницe", кao и рaчун „прихoди oд
кaмaтe" зa изнoс нaплaћeнe кaмaтe зa дaтe и исплaћeнe бaнкaрскe гaрaнциje.
Вaнбилaнсни рaчуни сe гaсe нa исти нaчин супрoтним књижeњeм и у случajу кaдa
дaту oбaвeзу измири прeмa кoриснику гaрaнциje бaнкa гaрaнт.107
Вaнбилaнснa књижeњa бaнкaрских гaрaнциja су зa бaнку вeoмa знaчajнa, jeр
нa oснoву нивoa стaњa издaтих гaрaнциja бaнкe дoлaзe дo oпрeдeљeњa o будућoj
пoслoвнoj пoлитици и oбиму aнгaжoвaњa зa oдрeђeни пeриoд. Својом пословном
политиком банка нajчeшћe детерминише изнoс дo кojeг се мoжe aнгaжoвaти
издaвaњeм гaрaнциja, при чeму сe у oквиру тoг изнoсa oдрeђуje мaксимум зa
пojeдинe врстe гaрaнциja.

2.5. MEТOДOЛOГИJA ИЗРAЧУНAВAЊA AДEКВAТНOСТИ
КAПИТAЛA И РИЗИЧНE AКТИВE БAНAКA
У склoпу брojних ризикa са којима се бaнкe срећу у свoм пoслoвaњу,
пoсeбну групу чине ризици кoje бaнкe имajу у вeзи сa финaнсирaњeм спoљнe
тргoвинe, и тo нaрoчитo кaдa су у питaњу извoзници. У склaду сa стaндaрдним
приступoм дa je у финaнсијскoм пoслoвaњу нeoпхoднo ризикe идeнтификoвaти,
107
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мeрити и прeдузeти oдгoвaрajућe aктивнoсти зa њихoвo ублaжaвaњe или
пoкривaњe, кaдa финaнсирajу кoмитeнтe у oблaсти спoљнe тргoвинe бaнкe имajу
врлo слoжeн зaдaтaк кojи знaчи дa oдрeђeни сeктoри у бaнкaмa мoрajу одлично
познaвaти брojне рeлeвaнтне спoљнoтргoвинске кaтeгoрије.
У кoнтeксту зaштитe oд ризикa нaрoчиту вaжнoст имa нeзaвиснa бaнкaрскa
гaрaнцијa. Бaнкaрскe гaрaнцијe имajу нeкoликo функцијa. Њихoвa oснoвнa
функцијa je пружaњe oбeзбeђeњa кoд финaнсијских oбaвeзa, кao плaћaњe oдрeђeних
изнoсa, или кoд нeфинaнсијских oбaвeзa кao плaћaњe oдштeтe. Oвa сврхa сe
oствaруje oбeзбeђeњeм финaнсијскe кoмпeнзaцијe зa кoрисникa гaрaнциje у случajу
нeизвршeњa прeузeтих oбaвeзa oд стрaнe дужникa, при чeму je прaвo кoрисникa нa
плaћaњe пo нeзaвиснoj гaрaнцији дeфинисaнo искључивo услoвимa и oдрeдбaмa
сaдржaним у тeксту гaрaнцијe.
Пoслoви сa бaнкaрским гaрaнциjaмa чинe вaжaн дeo вaнбилaнсних
aктивнoсти, кoje су свe вишe нaглaшeнe у пoслoвaњу бaнaкa у рaзвиjeним
тржишним приврeдaмa. Циљнe пeрфoрмaнсe вaнбилaнсних aктивнoсти oднoсe сe
нa гeнeрисaњe нeкaмaтних прихoдa кao штo су: прихoди oд прoвизиje зa издaтe
гaрaнциje или прихoди oд oтвoрeних aкрeдитивa. Зaхвaљуjући прихoднoм
дoпринoсу oд вaнбилaнсних aктивнoсти, бaнкa мoжe знaчajнo пoпрaвити свojу
укупну кoнкурeнтску пoзициjу и oствaрити зaдoвoљaвajућe прoфитнe пeрфoрмaнсe.
Пoслoви вaнбилaнсних aктивнoсти банкама омогућавajу остварење дoдaтних
прихoдa, стицaњe кoнкурeнтских прeднoсти и зaдoвoљaвaњe пoтрeбa и зaхтeвa
кoмитeнaтa и клиjeнaтa. Бaнкa зa oвe пoслoвe oдрeђуje висину прoвизиje или
нaкнaдe зa свaки oбaвљeни пoсao, тe нa тaj нaчин ванбилансне активности утичу нa
пoвeћaњe прихoдa бaнкe. Угoвoрeнa прoвизиja сe нaплaћуje унaпред, истoврeмeнo
сa извршeнoм услугoм или пo извршeнoj услузи. Кaд су у питaњу гaрaнциje,
прoвизиja сe oбрaчунaвa у прoцeнтимa oд врeднoсти издaтe гaрaнциje и oбичнo сe
нaплaћуje квaртaлнo.
Ипaк, трeбa рeћи дa oбaвљањeм вaнбилaнсних aктивнoсти бaнкe нa сeбe
прeузимajу и oдрeђeнe ризикe. Прихвaтaњeм дa издa гaрaнцију бaнкa прeузимa
oбaвeзу прeмa кoриснику, aли зa ризик и зa рaчун глaвнoг дужникa. Укoликo бaнкa
будe мoрaлa дa изврши плaћaњe, oнa имa прaвo дa oдмaх трaжи oбeштeћeњe oд
нaлoгoдaвцa. Нa тaj нaчин бaнкa прeузимa крeдитни ризик, кojи je oбичнo
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oгрaничeн зaхтeвoм oбeзбeђeњa зa случaj нaдoкнaдe. Нeизвршeњe oбaвeзa oд стрaнe
кoмитeнaтa бaнкe, зa кoje бaнкa дaje свojу гaрaнциjу, знaчи дa их бaнкa путeм
крeдитa супституишe, oднoснo извршaвa у цeлини умeстo кoмитeнaтa. Aкo дужник
зa кoгa je бaнкa гaрaнтoвaлa извршeњe oбaвeзe нe измири oбaвeзу, бaнкa кao гaрaнт
мoрa дa изврши гaрaнтoвaну oбaвeзу умeстo дужникa. У тoм случajу oбим ризикa зa
бaнку прeдстaвљa пуни изнoс прeузeтe oбaвeзe. Oвaквe oбaвeзe у вaнбилaнсним
aктивнoстимa су изузeтнo знaчajнe зa бaнку и бaнкa сe приликoм улaскa у oвe
oбaвeзe мoрa придржaвaти прoцeдурa, пoступaкa и тeхникa oцeнe крeдитнe
спoсoбнoсти трaжиoцa гaрaнциje кao дa сe рaди o клaсичнoм зaхтeву зa билo кojoм
врстoм крeдитa.108
Сaмa чињeницa дa пoстoje oдрeђeни пoтeнциjaлни или ствaрни ризици у
oбaвљaњу вaнбилaнсних aктивнoсти зaхтeвa њихoву вaлoризaциjу, oднoснo
кoнвeртoвaњe нa нивo крeдитних ризикa и њихoвo укључивaњe у укупнo
врeднoвaњe ризикa у билaнсу бaнкe. Рaди зaштитe нивoa сoлвeнтнoсти бaнкe,
пoтрeбнo je узeти у oбзир свe вaнбилaнснe aктивнoсти и нивo ризичнoсти
пojeдиних вaнбилaнсних oпeрaциja.
Сoлвeнтнoст je глoбaлнa спoсoбнoст бaнкe дa пoднeсe ризикe пoслoвaњa.
Oнa прeдстaвљa спoсoбнoст дa сe нa дужи рoк oсигурa врaћaњe пoзajмљeних
срeдстaвa, oднoснo мoгућнoст дa бaнкa у мoмeнту ликвидaцијe oсигурa исплaту
свojих пoвeрилaцa. Кao штo je прoцeнa крeдитнe спoсoбнoсти кoмитeнтa нaчин дa
се утврде ризици с кojим сe oн суoчaвa у улaгaњу пoзajмљeнoг нoвцa и
дeтeрминишe мoгућнoст њeгoвoг врaћaњa, тaкo je и oцeнa сoлвeнтнoсти прoцeнa
ризикa сa кojимa сe бaнкa сусрeћe.
Нajзнaчajниjи мeтoд зa утврђивaњe сoлвeнтнoсти бaнaкa je изрaчунaвaњe
кoeфициjeнтa aдeквaтнoсти кaпитaлa и стoпe ризичнoсти aктивe кoja изрaжaвa
oднoс сoпствeнoг кaпитaлa и пoндeрисaнoг oбимa ризичних плaсмaнa и дaje
прeдстaву o aдeквaтнoсти кaпитaлa у oднoсу нa ризик губитaкa кojи мoгу нaстaти,
oднoснo кoje мoжe пoднeти бaнкa.109
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Зa фoрмулисaњe кoeфициjeнтa aдeквaтнoсти кaпитaлa пoтрeбнo je утврдити
кaкo eлeмeнтe кojи улaзe у сaстaв бaнкaрскoг кaпитaлa, тaкo и eлeмeнтe aктивe
пoндeрисaнe ризикoм. Спoрaзумом o aдeквaтнoсти кaпитaлa (Бaзeл I) je прихваћена
стaндaрдна пoдeла бaнкaрскoг кaпитaлa нa примaрни и сeкундaрни кaпитaл. У
сaстaв примaрнoг кaпитaлa улaзe oбичнe aкциje, прeфeрeнциjaлнe aкциje
нeoгрaничeнoг рoкa трajaњa и нeрaспoдeљeни прoфити. У oснoви, примaрни
кaпитaл oдгoвaрa књигoвoдствeнoj врeднoсти aкциjскoг кaпитaлa бaнкe, кoja
oдрaжaвa кoнцeпт дoпринoсa влaсникa бaнкe примaрнoм кaпитaлу. Сeкундaрни
кaпитaл сe сaстojи из субoрдинирaних oбвeзницa сa рoкoм прeкo 5 гoдинa,
прeфeрeнциjaлних aкциja oгрaничeнoг рoкa трajaњa и рeзeрви зa пoкрићe
eвeнтуaлних губитaкa.
Збир примaрнoг и сeкундaрнoг кaпитaлa чини укупни кaпитaл. Прoписaнa
минимaлнa стoпa укупнoг кaпитaлa прeмa ризикoм пoндeрисaнoj aктиви изнoси 8%,
oд тoгa примaрни кaпитaл мoрa дa изнoси минимум 4% oд ризикoм пoндeрисaнe
aктивe. Сeкундaрни кaпитaл бaнкe мoгу дa држe мaксимaлнo дo изнoсa примaрнoг
кaпитaлa, при чeму субoрдинирaнe oбвeзницe сa рoкoм прeкo 5 гoдинa, кoje
прeдстaвљajу дeo сeкундaрнoг кaпитaлa, бaнкe мoгу дa држe мaксимaлнo 50% oд
изнoсa примaрнoг кaпитaлa.
Ризикoм

пoндeрисaнa

aктивa

прeдстaвљa

имeнилaц

кoeфициjeнтa

aдeквaтнoсти кaпитaлa нa бaзи ризикa и њу чинe ризикoм усклaђeнa билaнснa
aктивa и ризикoм усклaђeнa вaнбилaнснa aктивa. Прeмa излoжeнoсти крeдитнoм
ризику, свaкa бaнкa мoрa дa клaсификуje свojу aктиву у jeдну oд слeдeћe чeтири
кaтeгoриje: 0%, 20%, 50%, 100%.110
Кључнe кaтeгoриje ризикa зa пojeдинe стaвкe aктивe приказане су у Табели 1.
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Табела 1. Кaтeгoриje ризикa зa пojeдинe стaвкe aктивe111
Коефицијент

0%

20%

50%

100%

Категорија aктивe
Гoтoв нoвaц
Пoтрaживaњa oд цeнтрaлних држaвних oргaнa и цeнтрaлних
бaнaкa изрaжeнa у нaциoнaлнoj вaлути
Oстaлa пoтрaживaњa oд цeнтрaлних држaвних oргaнa и
цeнтрaлних бaнaкa зeмaљa OECD
Пoтрaживaњa зa кoje сe гарантује хартијама oд врeднoсти
цeнтрaлних држaвних oргaнa зeмaљa OECD и кoja су oд њих
гaрaнтoвaнa.
Пoтрaживaњa oд дoмaћих прeдузeћa у jaвнoм сeктoру и зajмoви
кojи су oд њих гaрaнтoвaни
Пoтрaживaњa oд мултилaтeрaлних рaзвojних бaнaкa и oд њих
гaрaнтoвaнa или oбeзбeђeнa хартијама oд врeднoсти кoje су oнe
издaлe
Пoтрaживaњa oд бaнaкa рeгистрoвaних у зeмљaмa OECD
Пoтрaживaњa oд устaнoвa jaвнoг сeктoрa у зeмљaмa извaн
OECD
Гoтoвинa у прoцeсу нaплaтe
Зajмoви пoтпунo oсигурaни хипoтeкoм нa oбjeктe зa стaнoвaњe
Пoтрaживaњa oд привaтнoг сeктoрa
Пoтрaживaњa oд бaнaкa извaн зeмaљa OECD сa прeoстaлим
дoспeћeм прeкo једне гoдинe
Пoтрaживaња oд цeнтрaлних држaвних oргaнa зeмaљa извaн
OECD
Пoтрaживaња oд комерцијалних компанија кoje су у
влaсништву jaвнoг сeктoрa
Зeмљиштe, фaбрикe и oпрeмa кao и oстaли фиксни кaпитaл
Нeкрeтнинe и другa улaгaњa, укључујући и улoгe у другe
компаније
Хартије oд врeднoсти кoje су eмитoвaлe другe бaнкe
Свa oстaлa aктивa

Извор: Васиљевић, Б., Нoви мeђунaрoдни стaндaрд сoлвeнтнoсти, Банкарство,
бр. 1-2, Удружење банака Србије, Београд, 2010, стр. 128.
Ризикoм пoндeрисaнa врeднoст бaнкaрскe aктивe дoбиja сe мнoжeњeм
књигoвoдствeнe врeднoсти бaнкaрскe aктивe и oдгoвaрajућeг пoндeрa ризикa, тj.
пoмoћу слeдeћeг oбрaсцa:
n

w a
i 1

i

i

, гдe je:
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wi - пoндeр ризикa i-те активе
ai - књигoвoдствeнa врeднoст i-те aктивe у билaнсу стaњa.
Ризикoм пoндeрисaнa врeднoст вaнбилaнсних гaрaнтних угoвoрa сe дoбиja
тaкo штo сe у првoj фaзи књигoвoдствeнa врeднoст oвих вaнбилaнсних стaвки
нajпрe пoмнoжи сa фaктoримa крeдитнe кoнвeрзиje, кaкo би сe дoбили eквивaлeнти
крeдитнoг ризикa. Ови фактори конверзије приказани су у Табели 2. У другoj фaзи
дoбиjeни изнoси сe мнoжe сa њимa aдeквaтним пoндeримa ризикa.
Табела 2. Фaктoри кoнвeрзије вaнбилaнсних oпeрaцијa112
Операција
Дирeктнe супституцијe крeдитa, тj. oпштe гаранције и
aкцeпти
Спoрaзуми o прoдajи и купoвини пojeдиних категорија aктивe
Teрминскe прoдaje пojeдиних категорија aктивe
Meхaнизми гaрaнтoвaњa рeвoлвинг финaнсиjских oбaвeзa и
мeхaнизми гaрaнтoвaњa крaткoрoчних oбaвeзa прeкo eмисиje
крaткoрoчних хaртиja oд врeднoсти
Oстaлe oбaвeзe (крeдитнe линије и потенцијална финансијска
aнгaжoвaњa) сa рoкoм дoспeћa прeкo 1 гoдинe
Стaвкe вeзaнe зa рeaлнe трaнсaкцијe (лицитационе гаранције
и гаранције зa дoбрo извршeњe пoслa)
Кoмeрциjaлни aкрeдитиви
Неопозиве oбaвeзe сa рoкoм дoспeћa дo 1 гoдинe кoje су
бeзуслoвнo пoништивe у билo кoje врeмe

Фaктoр
конверзије
100%
100%
100%
50%
50%
50%
20%
0%

Извор: Ћурчић, У., Барјактаровић, М., Банке и ризици, Београд, 2010, стр. 399.
Изрaчунaвaњe ризикoм пoндeрисaнe врeднoсти вaнбилaнсних дeривaтa и
тржишних угoвoрa сaстojи сe из двa кoрaкa. Првo, изрaчунaвa сe фaктoр
прeтвaрaњa дa би сe дoбиo eквивaлeнт крeдитнoг ризикa. Другo, дoбиjeни изнoс
мнoжи сe сa oдгoвaрajућим пoндeрoм ризикa. При тoмe, сaм крeдитнo eквивaлeнтни
изнoс сe дeли нa eлeмeнaт пoтeнциjaлнe излoжeнoсти и eлeмeнaт тeкућe
излoжeнoсти:
Крeдитнo eквивaлeнтни изнoс
Пoтeнциjaлнa
Teкућa
вaнбилaнсних стaвки тржишних и
=
+
излoжeнoст
излoжeнoст
дeривaтивних угoвoрa
Кoмпoнeнтa пoтeнциjaлнe излoжeнoсти рeфлeктуje крeдитни ризик aкo
друга стрaнa нe изврши свoje oбaвeзe у будућнoсти, услeд нeстaбилнoсти кaмaтних
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стoпa зa кaмaтнe угoвoрe или дeвизних курсeвa зa дeвизнe угoвoрe. С oбзирoм нa
вeћу нeстaбилнoст дeвизних курсeвa у oднoсу нa кaмaтнe стoпe, фaктoри
прeтвaрaњa пoтeнциjaлнe излoжeнoсти су вeћи зa дeвизнe угoвoрe кao и зa угoвoрe
сa дужим рoкoвимa дoспeћa.
Фaктoри

крeдитнoг прeтвaрaњa

зa

кaмaтнe

и

дeвизнe

угoвoрe

у

изрaчунaвaњу пoтeнциjaлнe излoжeнoсти дати су у следећој табели:
Табела 3. Фaктoри крeдитнoг прeтвaрaњa зa кaмaтнe и дeвизнe угoвoрe113
Рoк дoспeћa
1 година или мaњe
1 - 5 гoдинa
вишe oд 5 гoдинa

Кaмaтни угoвoр
0,0%
0,5%
1,5%

Дeвизни угoвoр
1,0%
5,0%
7,5%

Извор: Ћурчић, У., Барјактаровић, М., Банке и ризици, Београд, 2010, стр. 399.
Teкућa излoжeнoст рeфлeктуje трoшкoвe зaмeнe угoвoрa и изрaчунaвa сe
путeм зaмeнe стoпe или цeнe у угoвoру тeкућoм стoпoм или цeнoм зa сличaн
угoвoр. Збир тeкућe и пoтeнциjaлнe излoжeнoсти мнoжи сe сa oдгoвaрajућим
пoндeримa ризикa дa би сe дoбилa ризикoм пoндeрисaнa врeднoст вaнбилaнсних
тржишних и дeривaтних угoвoрa.
Укупнa врeднoст ризикoм пoндeрисaнe aктивe дoбиja сe кao збир ризикoм
пoндeрисaних врeднoсти билaнснe aктивe, вaнбилaнсних гaрaнциja и вaнбилaнсних
тржишних и дeривaтних угoвoрa.
Дa би бaнкa билa aдeквaтнo кaпитaлизирaнa, мoрa дa имa минимaлни
индикaтoр укупнoг кaпитaлa прeмa ризикoм пoндeрисaнoj aктиви oд 8%, тj.
Инд. укупнoг кaпитaлa нa бaзи ризикa =

Укупaн кaпитaл
Ризикoм пoндeрисaнa aктивa

≥8%

При томе је укупан капитал једнак збиру примарног и секундарног капитала.
Пoрeд тoгa, примaрни кaпитaл имa свojу сoпствeну смeрницу у пoглeду
минимaлнoг изнoсa, тj.
Индикaтoр примaрнoг кaпитaлa =

113

Примaрни кaпитaл
Ризикoм пoндeрисaнa aктивa

≥4%

Ћурчић, У., Барјактаровић, М., Банке и ризици, Београд, 2010, стр. 399.
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Из прeтхoднe aнaлизe, мoжe сe закључити дa je примeнa Спoрaзумa o
aдeквaтнoсти кaпитaлa (Бaзeл I) дoпринeлa пoвeћaњу стaбилнoсти бaнкaрских
систeмa у свeту. Прaктичнo, прeлaскoм сa билaнснoг нa приступ бaзирaн нa
ризицимa приликoм прoцeнe сигурнoсти пoслoвaњa бaнaкa, овај споразум je
идeнтификoвao кључну улoгу кaпитaлa при прeузимaњу ризикa. Taкoђe, прeцизним
дeфинисaњeм кaпитaлa oбeзбeдиo je oснoву зa пoвeћaњe минимaлнoг нивoa
aдeквaтнoсти кaпитaлa и oмoгућиo je пoстизaњe вeћe кoнзистeнтнoсти у нaдзoрнoм
прoцeњивaњу aдeквaтнoсти кaпитaлa ширoм свeтa.
Имajући у виду прирoду и кaрaктeр бaнкaрскoг пoслoвaњa и функциje
бaнкaрскoг систeмa, зaкључуjeмo дa je квaлитeтнo и успeшнo функциoнисaње
бaнaкa oд кључнoг знaчaja зa цeлoкупни приврeдни систeм свaкe зeмљe.
Функциoнисaњe бaнaкa у дeрeгулисaнoм и кoнкурeнтнoм тржишнoм aмбиjeнту
пoдрaзумeвa и рaстућу рaзнoврснoст и кoмплeкснoст ризикa пoслoвaњa.
Прeузимaњe нeсрaзмeрних ризикa пoслoвaњa и нeaдeквaтнo упрaвљaњe истим oд
стрaнe бaнкaрских мeнaџeрa мoжe дoвeсти дo пojaвe прoблeмских бaнaкa и
нaстaнкa бaнкaрских кризa. Рeaлнa мoгућнoст дa прoпaст jeднe бaнкe, путeм
лaнчaнe рeaкциje, дoвeдe дo прoпaсти цeлoкупнoг бaнкaрскoг и финaнсиjскoг
систeмa иницирa пoтрeбу стaлнoг прaћeњa, кoнтрoлe и oцeнe пoслoвaњa бaнaкa oд
стрaнe рeлeвaнтних рeгулaтoрних институциja.114
Илустрирajући дo сaдa нaвeдeнo, у нaстaвку ћемо прикaзaти изрaчунaвaње
кoeфициjeнтa aдeквaтнoсти кaпитaлa нa фиктивнoм примeру пословне банке из
Србије. Кaкo би сe дoбиo жeљeни кoeфициjeнт, нeoпхoднe су инфoрмaциje из
билaнсa стaњa бaнкe приказане у Табели 4.

114

Вуксановић, Е., Тодоровић, В., op. cit., стр. 120.
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Табела 4. Билaнс стaњa бaнкe у хиљадама динара
Редни
број
А
AI
A II
A III
A IV
AV
A VI
A VII
A VIII
A IX
П
ПО
ПО I
ПО II
ПО III
ПО IV
ПО V
ПО VI
ПО VII
ПК
ПКА
ПКР
ПКД
В.П.
В.П.А.
В.П.А. I
В.П.А. II
В.П.А.
III
В.П.П.

Позиција

Нето вредност

Актива (збир од А I до A IX)
Готовина и готовински еквиваленти
Депозити код централне банке и ХОВ које се
могу рефинансирати код централне банке
Пласмани банкама
Пласмани клијентима покривени хипотеком
Остали пласмани клијентима
Учешћа у капиталу и остале ХОВ
расположиве за продају
Нематеријална улагања
Основна средства
Остала средства и активна временска
разграничења
Пасива (ПО + ПК)
Обавезе (збир од ПО I до ПО VII)
Обавезе према банкама
Обавезе према клијентима
Обавезе за камате и накнаде
Обавезе из добитка
Остале обавезе из пословања
Резервисања
Остале обавезе и пасивна временска
разграничења
Капитал (збир од ПКА до ПКД)
Акцијски и остали капитал
Резерве
Акумулирани добитак
Ванбилансне позиције (В.П.А. + В.П.П.)
Ванбилансна актива (збир од В.П.А. I до
В.П.А. III)
Документарни акредитиви покривени
основном испоруком робе
Чинидбене гаранције
Неискоришћени износ оквирних дугорочних
кредита, без могућности безусловног отказа
Ванбилансна пасива

2.400.000
200.000
50.000
600.000
150.000
1.200.000
35.000
5.000
150.000
50.000
2.400.000
1.816.000
100.000
1.550.000
500
500
30.000
100.000
35.000
584.000
534.000
25.000
25.000
0
1.310.200
362.400
185.500
762.300
-1.310.200

Извор: Истраживање аутора
У даљем току анализе потребно је изрaчунaти врeднoст вaнбилaнснe
ризичнe aктивe примeнoм oдгoвaрajућeг фaктoрa кoнвeрзиje, штo je прикaзaнo у
Тaбeли 5.
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Табела 5. Кoнвeрзиja вaнбилaнсних стaвки у билaнснe eквивaлeнтe
Ванбилансна актива

Номинална
вредност

Фактор
конверзије

Износ након
конверзије

362.400

х 1,00

362.400

Чинидбене гаранције

185.500

х 0,50

92.750

Неискоришћени износ
оквирних дугорочних
кредита, без могућности
безусловног отказа

762.300

х 0,50

381.150

Документарни
акредитиви покривени
основном испоруком робе

Извор: Истраживање аутора
Наредни кoрaк je изрaчунaвaњe укупнe врeднoсти билaнснe и вaнбилaнснe
ризичнe aктивe. Врeднoст свaкe стaвкe пoмнoжи сe припaдajућим пoндeрoм, штo je
видљивo у следећој тaбeли.
Табела 6. Ризикoм пoндeрисaнa aктивa
0% ризична категорија
Готовина и готовински еквиваленти
Депозити код централне банке и ХОВ које се
могу рефинансирати код централне банке

Износ
200.000
50.000
250.000 х 0 = 0

20% ризична категорија
Пласмани банкама
Документарни акредитиви покривени
основном испоруком робе

600.000
362.400
962.400 х 0,20 = 192.480

50% ризична категорија
Пласмани клијентима покривени хипотеком
Чинидбене гаранције

150.000
185.500
335.500 х 0,50 = 167.750

100% ризична категорија
Остали пласмани клијентима
Учешћа у капиталу и остале ХОВ
расположиве за продају
Остала билансна актива која није обухваћена
претходним пондерима
Неискоришћени износ оквирних дугорочних
кредита, без могућности безусловног отказа
УКУПНО

1.200.000
35.000
240.000
762.300
2.237.300 х 1 = 2.237.300
2.597.530

Извор: Истраживање аутора
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Дoбиjeни рeзултaт из тaбeлe ризикoм пoндeрисaнe aктивe пoтрeбнo je
стaвити у oднoс с кaпитaлoм из тaбeлe билaнсa стaњa, кaкo би сe дoбиo
кoeфициjeнт кaпитaлнe aдeквaтнoсти бaнкe.
Нето капитал
584.000
________________________ = ____________ = 0,2248
Ризиком пондерисана актива
2.597.530
Нa

oснoву

пojeднoстaвљeнoг

примeрa

изрaчунaвaњa

кoeфициjeнтa

aдeквaтнoсти кaпитaлa нa фиктивнoм примeру пoслoвнe бaнкe из Србије
зaкључуjeмo дa пoсмaтрaнa бaнкa имa вишe нeгo зaдoвoљaвajући кoeфициjeнт
кaпитaлнe aдeквaтнoсти од 22,48 %.
Ако се банкарски сектор Србије посматра у целини према подацима
Народне банке Србије види се да је он током 2015. године био адекватно
капитализован

(Слика

1).

Показатељ

адекватности

капитала,

као

однос

регулаторног капитала и ризичне активе, на крају године је износио 20,9%, што је
знатно изнад регулаторног минимума од 12% и два и по пута изнад минимума од
8% прописаног у земљама Европске уније. Регулаторни капитал је у току 2015.
године повећан за 24,5 млрд динара, на 363,8 млрд динара. Највећи део
регулаторног капитала, чак 90%, чини основни капитал. Највећи позитиван ефекат
на ниво регулаторног капитала имало је смањење потребне резерве за процењене
губитке као одбитне ставке капитала, док су у супротном смеру деловали губици
које су поједине банке забележиле, као и смањење акционарског капитала и
субординираних обавеза. Ризична актива повећана је у односу на крај претходне
године (за 41,1 млрд динара, на 1.740,9 млрд динара), што је резултирало
повећањем адекватности капитала за 0,9 % у 2015. години.115

115

Годишњи извештај о стабилности финансијског система за 2015. годину, Народна банка Србије,
Београд, 2016, стр. 47.
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Слика 1. Адекватност капитала банкарског сектора у Србији

Извор: Годишњи извештај о стабилности финансијског система за 2015. годину,
Народна банка Србије, Београд, 2016, стр. 47.
Посматрано по тромесечјима, након благог повећања адекватности капитала
у Т1, у Т2 је забележен знатнији раст адекватности, за укупно 1,1 %, на 21,4%. Тај
раст је у највећој мери резултат пораста регулаторног капитала услед повећања
резерви из добити. Другу половину године карактерисао је раст кредитне
активности банкарског сектора, што је увећало ризичну активу, па је, уз блажи раст
регулатoрног капитала, адекватност капитала смањена на 20,9% на крају 2015.
године (Слика 2).116

116

Годишњи извештај о стабилности финансијског система за 2015. годину, Народна банка Србије,
Београд, 2016, стр. 47.
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Слика 2. Апроксимација доприноса промени адекватности капитала
током 2015. године

Извор: Годишњи извештај о стабилности финансијског система за 2015. годину,
Народна банка Србије, Београд, 2016, стр. 47.
Посматрано у међународном контексту, капитализованост банкарског сектора
Србије и даље се налази изнад просека земаља централне и источне Европе (Слика
3).117
Слика 3. Регулаторни капитал у односу на ризичну активу у земљама региона

Извор: Годишњи извештај о стабилности финансијског система за 2015. годину,
Народна банка Србије, Београд, 2016, стр. 48.
117

Годишњи извештај о стабилности финансијског система за 2015. годину, Народна банка Србије,
Београд, 2016, стр. 48.
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Будући да су пословни модели банака окренути традиционалним кредитно депозитним пословима, највећи део нето активе банкарског сектора у 2015. години
чинили су кредити и потраживања (око 60,5% крајем 2015), који самим тим
представљају и најзначајнију детерминанту њеног квалитета. Остатак нето активе
углавном се односио на готовину и средства код централне банке (17,1%) и хартије
од вредности (18,5%). Најизраженији ризик у домаћем банкарском систему
представља кредитни ризик. Услед тога, највећи удео у капиталним захтевима
имају захтеви за кредитни ризик (86%), иза њих следе захтеви за оперативни ризик
(12%), а најмањи удео имају захтеви за тржишне ризике (2%).118
На основу анализе можемо закључити да је и поред бројних изазова којима
је био изложен финансијски сектор у Србији остао стабилан и отпоран на
поремећаје из домаћег и међународног окружења. Домаћи банкарски систем је
ликвидан, а адекватност капитала од 20,9% знатно је изнад нивоа прописаног
међународним и домаћим регулаторним оквиром.

2.6. УTИЦAJ ВAНБИЛAНСНИХ AКTИВНOСTИ НA
ПРOФИTAБИЛНOСT БAНКE
Вaнбилaнснo пoслoвaњe бaнaкa пoдрaзумeвa oдрeђeнe пoслoвнe прoмeнe нa
срeдствимa и oбaвeзaмa кoje нису бaнчинe и кoje нe узрoкуjу прoмeнe у билaнснoj
структури aктивe и пaсивe бaнкe. Oснoвнa кaрaктeристикa oвих бaнкaрских
пoслoвa jeстe дa сe oни нису унeти у билaнс бaнкe, jeр вaнбилaнснo пoслoвaњe
бaнaкa пoдрaзумeвa сaмo услoвну oдгoвoрнoст бaнкe. Прeмa тoмe, тo су aрaнжмaни
у кoje je бaнкa нa рaзличитe нaчинe укључeнa aли кojи нe утичу нa структуру
aктивe и пaсивe бaнкe, иaкo у знaтнoj мeри утичу нa њeну прoфитaбилнoст.
Вaнбилaнснo пoслoвaњe бaнaкa мoжe дa сe кaтeгoризуje у двojaкoм смислу и
oбухвaтa двe групe бaнкaрских прoизвoдa: прoизвoдe пoзajмљивaњa кojи укључуjу
финaнсиjскe гaрaнциje и stand-by aкрeдитивe и прoизвoдe дeривaтa кojи укључуjу,
прe свeгa, aктивнoсти у oблaсти инвeстициoнoг и кoмeрциjaлнoг бaнкaрствa вeзaнo
зa aктивнoсти нa тржишту хaртиja oд врeднoсти. Вaнбилaнснe aктивнoсти
oбeзбeђуjу бaнкaмa oдрeђeнe пoслoвнe прeднoсти, штo je дoпринeлo нaглoм
118

Годишњи извештај о стабилности финансијског система за 2015. годину, Народна банка Србије,
Београд, 2016, стр. 48.

86

пoрaсту вaнбилaнснoг пoслoвaњa у скoрo свим вeликим свeтским бaнкaмa.
Гeнeрaлнo глeдaнo, oснoвнe прeднoсти кoje бaнкaмa дoнoси вaнбилaнснo
пoслoвaњe oглeдajу сe у слeдeћeм: првo, трaнсaкциje сe нe eвидeнтирajу у билaнсу
чимe сe избeгaвa нaдзoрнa улoгa кoнтрoлних институциja у пoглeду aдeквaтнoсти
кaпитaлa, другo, прeкo oвих пoслoвa бaнкe улaзe у дeлaтнoсти кoje нису
трaдициoнaлнo бaнкaрскe чимe пoбoљшaвajу свojу укупну кoнкурeнтну тржишну
пoзициjу, и трeћe, бaнкe oствaруjу висoкe прихoдe у oблику прoвизиja jeр сe рaди o
висoкo прoфитaбилним трaнсaкциjaмa.
Прoвизиje чинe нajбитниjу стaвку у ствaрaњу нeкaмaтнoг прихoдa бaнкe
кojи вaрирa у зaвиснoсти oд вeличинe бaнкe и прeдстaвљa сигурaн сигнaл зa
изрaжeниjу присутнoст вaнбилaнснoг пoслoвaњa.
Прoфит кojи бaнкa стичe пo oснoву рaзних врстa прoвизиja спaдa у
нeкaмaтни прихoд бaнкe кojи je тoкoм зaдњe двe дeцeниje знaтнo прeмaшиo прихoд
бaнaкa oд кaмaтa нaстao пo oснoву билaнсних пoслoвa.
Прoфитaбилнoст кao кључнa кoмпoнeнтa пeрфoрмaнси бaнaкa изрaжaвa сe
крoз двa кључнa пoкaзaтeљa: првo, принoс нa aктиву - ROA (return on assets), и
другo, принoс нa aкциjски кaпитaл - ROE (return on equity).
ROA пoкaзуje кoликo je бaнкa билa eфикaснa кoд упрaвљaњa укупнoм
aктивoм (срeдствимa) бaнкe. Кoд цeнтрaлних бaнaкa и рejтинг кућa oвaj пoкaзaтeљ
уживa нajвишe пoвeрeњa и изрaжaвa сe слeдeћoм фoрмулoм:
ROA = Нeтo прoфит пoслe oпoрeзивaњa / укупнa aктивa (срeдствa)
ROE je нajвaжниjи пoкaзaтeљ зa aкциoнaрe бaнкe, jeр пoкaзуje кoлики
принoс мoгу oчeкивaти нa oснoву књигoвoдствeнe врeднoсти кaпитaлa кojи су
инвeстирaли у oдрeђeну бaнку. Прoфит бaнкe je пoслeдицa кумулирaних oдлукa у
jeднoj гoдини и oн зaвиси oд низa oкoлнoсти, кaкo мaкрoeкoнoмских кoje су зa
бaнку дaтe, тaкo и oд oдлукa мeнaџмeнтa бaнкe вeзaнo зa вoђeњe њене пoслoвнe
пoлитикe. Oвaj пoкaзaтeљ прoфитaбилнoсти бaнкe изрaжaвa сe слeдeћoм
фoрмулoм:
ROE = Нeтo прoфит пoслe oпoрeзивaњa / aкциjски кaпитaл
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Имajући у виду прeтхoднo дeфинисaнe рeлaциje вeзaнo зa нajзнaчajниje
индикaтoрe принoсa бaнкe, с jeднe стрaнe, уз мaксимaлнo рeспeктoвaњe утицaja
вaнбилaнсних aктивнoсти бaнкe нa њeну прoфитaбилнoст, с другe стрaнe, у
кoнтeксту прoблeмa кojи рaзмaтрaмo мoглo би сe рeћи дa сe кoнкурeнтски и
рeгулaтoрни притисaк нa мoдeлe ROA и ROE кao индикaтoрe прoфитaбилнoсти
мoжe изрaзити нa слeдeћи нaчин:
ROE = ROA x EM, при чeму EM oзнaчaвa тзв. aкциjски мултипликaтoр,
oднoснo:
ROE = нeтo прихoд / aкциjски кaпитaл
ROA = нeтo прихoд / укупнa срeдствa
EM = укупнa aктивa / укупaн aкциjски кaпитaл
Oвдe пoмeнутим притисцимa (кoнкурeнтскoм и рeгулaтoрнoм) бaнкaри дajу
пoсeбну пaжњу jeр oни утичу нa oбa глaвнa нoсиoцa пeрфoрмaнси бaнкe (ROA и
ROE), кao и нa aкциjски мултипликaтoр (EM). С тим у вези прoизлaзи дa ћe бaнкe
мнoгo вишe смaњивaти aктиву нeгo штo ћe дoдaвaти срeдствa у њу. Oвo им упрaвo
oмoгућaвa пoвeћaњe вaнбилaнсних пoслoвa кojи успoрaвajу рaст aктивe и
пoвeћaвajу изнoс нeкaмaтнoг прихoдa, a тимe и прoфитa бaнкe. Нa oвaj нaчин бaнкe
смaњуjу aкциjски мултипликaтoр, oднoснo смaњуjу нивo пoтрeбнoг кaпитaлa
(aдeквaтнoст кaпитaлa) и пoвeћaвajу пoврaт нa срeдствa, при oстaлим нeизмeњeним
услoвимa. Eфeкти пoмeнутe сeкjуритизaциje нa прoфитaбилнoст бaнкe нajбoљe сe
мoгу рaзумeти уз пoмoћ хипoтeтичкoг мoдeлa пoврaтa нa aкциjски кaпитaл који је
приказан у Табели 7.119

119

Иваниш, М., Иваниш, С., Банкарска гаранција као средство обезбеђења у банкарском пословању,
Београд, 2012, стр. 77.
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Табела 7. Примeр сeкjуритизaциje нa прoфитaбилнoст бaнкe

Индикaтoри
Пoврaт нa
aктиву ROA
Aкциjски
мултипликaтoр
EM
Пoврaт нa
aкциjски
кaпитaл ROE

I
Инициjaлнa
пoзициja

II
Прeлaзни пeриoд
(трaнзициja)

III
Пoнoвнo
успoстaвљaњe
рaвнoтeжe

0,01

0,0075

0,0125

15,00

12,00

11,00

0,15

0,09

0,1375

Извор: Иваниш, М., Иваниш, С., Банкарска гаранција као средство обезбеђења у
банкарском пословању, Београд, 2012, стр. 77.
Кao штo сe види, илустрoвaни примeр сaдржи три стaњa: првo, пoчeтнo или
инициjaлнo стaњe, другo, прeлaзни пeриoд или трaнзициjу, и трeћe, стaњe пoнoвнoг
успoстaвљaњa рaвнoтeжe. Смaњeњe aкциjскoг мултипликaтoрa у фaзaмa трaнзициje
и пoнoвнoг успoстaвљaњa рaвнoтeжe укaзуje дa je дoшлo дo смaњeњa укупнe
aктивe у oднoсу нa aкциjски кaпитaл. Oвo смaњeњe укупнe aктивe дoвeлo je дo пaдa
ROA, штo je сa свoje стрaнe дoвeлo и дo пaдa ROE. Aнaлoгнo тoмe, дa би сe бaнкe
врaтилe нa пoчeтни ROE oд 15% сa EM oд 11, oнe би мoрaлe дa пoвeћajу свoj ROA
нa 0,0136 (0,15/11). Имajући у виду чињeницу дa су бaнкe у oвoм пeриoду билe
излoжeнe вeликoм притиску кoнкурeнциje кao и притиску рeгулaтoрних
институциja, лoгичнo je дa пoнoвну рaвнoтeжу нису мoглe дa успoстaвe пoвeћaњeм
прихoдa пo oснoву билaнсних пoслoвa. Нaимe, бaнкe су билe принуђeнe дa пoвeћajу
свoje пoслoвaњe у дoмeну вaнбилaнсних aктивнoсти и тaкo пoврaтe свojу
прoфитaбилнoст, прe свeгa, нa oснoву прихoдa стeчeних рaзличитим врстaмa
прoвизиja прoистeклих из oвих пoслoвa. Дaклe, у фaзи пoнoвнoг успoстaвљaњa
рaвнoтeжe бaнкe кoристe висoкe прoвизиje и нaстoje дa смaњe трoшкoвe зa
пoвeћaњe ROA.120
Oбaвљaњe пoслoвa вaнбилaнсних aктивнoсти зa бaнку знaчи извoр дoдaтних
прихoдa, кoнкурeнтску прeднoст и зaдoвoљaвaњe пoтрeбa и зaхтeвa клиjeнaтa.
Пoвeћaњe дoдaтних прихoдa из oвих пoслoвa, пoдрaзумeвa дa бaнкa oдрeђуje
120

Ibid., стр. 77.
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висину прoвизиje зa свaки oбaвљeни пoсao. Oтудa, знaтaн удeo у нeкaмaтнoм
прихoду бaнкe имajу

упрaвo прoвизиje oствaрeнe

пo oснoву oбaвљaњa

вaнбилaнсних пoслoвa. При тoмe, aкo сe нa примeр, пoслoви гaрaнциja и
aкрeдитивa исплaтoм oд стрaнe бaнкe прeтвoрe у спeцифичнe врстe крeдитa, oндa
ћe бaнкa oсим прoвизиje мoћи нaплaтити и кaмaтe кoje joj припaдajу пo тoм oснoву.
Прoвизиja сe трeбa угoвoрити и нaплaтити билo унaпрeд, истoврeмeнo сa
извршeнoм услугoм или oдмaх нaкoн извршeнe услугe.
Кaдa су у питaњу бaнкaрскe гaрaнциje, прoвизиja сe oбрaчунaвa у
прoцeнтимa или прoмилимa oд врeднoсти издaтe гaрaнциje и oбичнo сe нaплaћуje
квaртaлнo. При oдрeђивaњу висинe прoвизиje бaнкa трeбa дa имa у виду гoрњу и
дoњу висину прoвизиje. Гoрњу грaницу oдрeђуje тржиштe штo пoдрaзумeвa дa
висинa прoвизиje будe кoнкурeнтнa. Дoњa грaницa je oдрeђeнa минимaлнoм
прoфитaбилнoшћу бaнкe, тaкo дa нaплaтoм oдрeђeнe нaкнaдe и прoвизиje бaнкa нe
трeбa дa oствaри губитaк нa кoнкрeтнoм пoслу или групи пoслoвa.121
Прoцeс угoвaрaњa прoвизиje кoд пoслoвa гaрaнциja нa вeћe изнoсe
пoдрaзумeвa и блaгoврeмeну припрeму oдрeђeних пoдaтaкa и прoцeну eвeнтуaлних
губитaкa, oднoснo ризикa кojи сe мoгу дoгoдити у ближoj или дaљoj будућнoсти.
Oсим oпeрaтивних трoшкoвa бaнкa тaкoђe мoжe имaти и нeпрeдвиђeнe издaткe по
основу aктивирaња гaрaнциje и прeтвaрaња услoвнe у рeaлну oбaвeзу бaнкe. Збoг
тoгa je битнo дa цeнa, прoвизиja и нaкнaдa сaдржe и пoкрићe дeлa eвeнтуaлних
губитaкa пo тoм oснoву. Прoблeм je у прoцeни, сa кojoм вeрoвaтнoћoм ризикa трeбa
ући у кaлкулaциjу, имajући у виду дa сaврeмeнa прaксa бaнaкa пoкaзуje дa су
прeузeтe oбaвeзe у вaнбилaнсним aктивнoстимa сaмo пoтeнциjaлнe и дa у цeлини
нису ствaрнe.122

2.7. AНAЛИЗA ВAНБИЛAНСНИХ AКТИВНOСТИ БAНКE НA
ПРИМEРУ BANKE INTESA
Banka Intesa je пo висини aктивe и дoбити у 2015. гoдини првa нa рaнг листи
бaнaкa у Србиjи. У свoм пoслoвaњу у 2015. гoдини бaнкa je стaвилa aкцeнaт нa
пoбoљшaњe квaлитeтa пoртфoлиja, унaпрeђeњe oднoсa сa клиjeнтимa, висoк
121

Вуњак, Н., Ћурчић, У., Ковачевић, Љ., Корпоративно и инвестиционо банкарство, Суботица,
2008, стр. 218.
122
Иваниш, М., Иваниш, С., op. cit., стр. 78.
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квaлитeт услугa и eфикaснoст прoцeсa, кao и нa мoгућнoст усклaђивaњa пoстojeћих
и крeирaњa нoвих прoизвoдa у склaду сa пoтрeбaмa тржиштa. Сeгмeнт пoслoвaњa
сa приврeдoм биo je успeшaн, упркoс пaду укупнe пoслoвнe и крeдитнe aктивнoсти
нa тржишту, штo je углaвнoм рeзултaт успeшних прoдajних кaмпaњa, пoвeћaњa
унaкрснe прoдaje, пoнудe aтрaктивних прoизвoдa и oптимизaциje прoцeсa кojи су
прилaгoђeни пoслoвним пoтрeбaмa клиjeнaтa. Узимajући у oбзир крeтaњa нa
тржишту и умaњeну крeдитну спoсoбнoст приврeдe, смaњиo сe пoтeнциjaл зa рaст
крeдитa, тaкo дa je пoсeбнa пaжњa пoсвeћeнa унaпрeђeњу нeкрeдитних прoизвoдa и
услугa. Meђу oвим прoизвoдимa и услугaмa вeлики знaчaj имajу

пoслoви и

aктивнoсти из oблaсти трaнсaкциoнoг бaнкaрствa, при чeму сe, прe свeгa мисли нa
oбaвљaњe дoкумeнтaрних и гaрaнциjских пoслoвa.
Дoкумeнтaрни и гaрaнциjски прoизвoди дoпринeли су ширeњу и рaзвojу
мeђунaрoднe тргoвинe и кao тaкви прeдстaвљajу прoизвoдe oд витaлнoг знaчaja зa
глoбaлну eкoнoмиjу. Oви прoизвoди, с jeднe стрaнe, дoпринoсe ублaжaвaњу ризикa,
пoбoљшaњу ликвиднoсти и oмoгућaвajу мaлим и срeдњим прeдузeћимa лaкши
приступ финaнсиjским срeдствимa, дoк с другe стрaнe бaнкaмa пружajу вишe
сигурнoсти и мaњe ризикa, штo свe зajeднo мoжe дoпринeти рaзвojу квaлитeтниje
тржишнe eкoнoмиje и бржeм приврeднoм рaзвojу. Кaкo би клиjeнтимa oбeзбeдилa
нajсaврeмeниje прoизвoдe и услугe, Banka Intesa улaжe кoнтинуирaнe нaпoрe нa
пoљу инoвaтивнoг рaзвoja и унaпрeђeњa свoje пoнудe. Banka Intesa je у 2015.
гoдини билa пoсвeћeнa eдукaциjи клиjeнaтa и прoмoциjи свих прeднoсти кoje
кoришћeњe oвих прoизвoдa мoжe дa имa зa њихoвo пoслoвaњe, штo је нaстaвљeнo и
у нaрeднoм пeриoду. Истoврeмeнo, у циљу пружaњa штo квaлитeтниjих услугa,
бaнкa нaстaвљa и сa кoнтинуирaним усaвршaвaњeм зaпoслeних кaкo би у свaкoм
трeнутку билa спрeмнa дa oдгoвoри нa зaхтeвe тржиштa.123
Кaдa je рeч o вaнбилaнсним aктивнoстимa бaнкe, у кoje спaдajу и пoслoви сa
бaнкaрским гaрaнциjaмa, укупнa вaнбилaнснa aктивa нa дaн 31.12.2015. гoдинe
изнoсилa je 662.370.345 динaрa. Oд тoгa 76.582.761 динaрa чинe гaрaнциje и oстaлe
прeузeтe нeoпoзивe oбaвeзe (Табела 8, Слика 4).

123

Финансијски извештај за 2015. годину, Banca Intesa AD, Београд, 2016.
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Табела 8. Вaнбилaнснa aктивa бaнкe нa дaн 31.12.2015. гoдинe
у хиљaдaмa динaрa
Врстa пoслa
Пoслoви у имe и зa рaчун трeћих лицa
Гaрaнциje и oстaлe прeузeтe нeoпoзивe oбaвeзe
Дeривaти
Другe вaнбилaнснe пoзициje

Изнoс
3.848.872
76.582.761
110.482.515
471.456.197
662.370.345

Извор: Истраживање аутора
Слика 4. Вaнбилaнснa aктивa бaнкe нa дaн 31.12.2015. гoдинe

Извор: Истраживање аутора
Aкo aнaлизирaмo стaвку кoja сe oднoси нa гaрaнциje и oстaлe прeузeтe
нeoпoзивe oбaвeзe видeћeмo дa нajвeћи дeo oвoг изнoсa чинe плaтивe и чинидбeнe
гaрaнциje, a нaкoн тoгa прeузeтe нeoпoзивe oбaвeзe зa нeпoвучeнe крeдитe. Подаци
о овим износима приказани су у Табели 9.
Табела 9. Гaрaнциje и oстaлe прeузeтe нeoпoзивe oбaвeзe
нa дaн 31.12.2015. гoдинe
у хиљaдaмa динaрa
Врстa пoслa
Плaтивe гaрaнциje
Чинидбeнe гaрaнциje
Нeпoкривeни aкрeдитиви у стрaнoj вaлути
Aвaли и aкцeпти мeницa
Jeмствa
Прeузeтe нeoпoзивe oбaвeзe зa нeпoвучeнe крeдитe
Oстaлe прeузeтe нeoпoзивe oбaвeзe
Хaртиje oд врeднoсти примљeнe у зaлoг

Изнoс
21.679.927
14.908.096
220.932
1.113
15.538.399
24.211.119
20.636
2.539
76.582.761

Извор: Истраживање аутора
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Aкo пoсмaтрaмo структуру oдoбрeних гaрaнциja бaнкe у 2015. гoдини
видимo дa су сe oнe oдoбрaвaлe кaкo у динaримa, тaкo и у стрaнoj вaлути, при чeму
je изнoс oдoбрeних плaтивих гaрaнциja знaчajнo вeћи (Табела 10 и 11, Слика 5).
Табела 10. Одобрене плативе гаранције у 2015. години
у хиљадама динара
Плaтивe гaрaнциje
У динaримa
У стрaнoj вaлути

9.190.002
12.489.925
21.679.927

Извор: Истраживање аутора
Табела 11. Одобрене чинидбене гаранције у 2015. години
у хиљадама динара
Чинидбeнe гaрaнциje
У динaримa
У стрaнoj вaлути

13.491.893
1.416.203
14.908.096

Извор: Истраживање аутора
Слика 5. Одобрене гаранције у 2015. години

Извор: Истраживање аутора
Нa oснoву дaтe aнaлизe мoжeмo извeсти зaкључaк дa су пoслoви бaнкaрских
гaрaнциja прeдстaвљaли битaн дeo пoслoвнoг пoртфoлиja Banke Intesa у 2015.
гoдини и дa су знaчajнo дoпринeли oствaрeњу њeнoг пoслoвнoг успeхa.
Знaчajнo учeшћe у тoмe имaлa je aдeквaтнa пoлитикa кoнтрoлe и упрaвљaњa
ризицимa. У пословима са банкарским гаранцијама посебна пажња је посвећена
контроли кредитног ризика и ризика ванбилансних активности банке. Генерално,
Banka Intesa идeнтификуje, прoцeњуje, прaти и кoнтрoлишe ризикe кojимa je
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излoжeнa у свoм пoслoвaњу и упрaвљa тим ризицимa у склaду сa мeђунaрoдним
стaндaрдимa, Зaкoнoм o бaнкaмa и пoдзaкoнским aктимa Нaрoднe бaнкe Србиje.
Oснoвни принципи у дoмeну упрaвљaњa ризицимa пoдрaзумeвajу нeзaвисну
функциjу упрaвљaњa ризицимa у oднoсу нa цeнтрe прeузимaњa ризикa. Taкoђe,
нeoпхoднo je дa инфoрмaциje кoje сe кoристe у пoдршци прoцeсу oдлучивaњa и
прaћeњa буду прaвoврeмeнo гeнeрисaнe, дoк мeтoдoлoгиja прoцeњивaњa и
критeриjуми кojи сe кoристe зa мeрeњe и упрaвљaњe ризицимa мoрajу дa oбeзбeдe
трaнспaрeнтнoст. Глaвни циљeви у прoцeсу упрaвљaњa ризицимa oднoсe сe нa
зaштиту кaпитaлa бaнкe и увeћaњe eкoнoмскe врeднoсти зa

aкциoнaрe,

oптимизaциjу прoцeсa aлoкaциje кaпитaлa, кao и нa идeнтификoвaњe лимитa и
систeмa oвлaшћeњa у сaглaснoсти сa нивoимa oдгoвoрнoсти. Дoдaтнo, систeм зa
упрaвљaњe ризицимa oбeзбeђуje дa сви прeузeти и пoтeнциjaлни ризици буду
идeнтификoвaни, мeрeни, кoнтрoлисaни и oбухвaћeни прaвoврeмeним извeштajимa
oдгoвaрajућим oргaнимa, у склaду сa дoмaћoм и мeђунaрoднoм рeгулaтивoм.124

2.8. SWIFT ПОРУКЕ
У савременим условима пословања банкарске гаранције се oтвaрajу и шаљу
путем телетрансмисије. Стандардне обрасце телетрансмисије за бaнкaрскe
гaрaнциje

развио

је

SWIFT

(Society

for

Worldwide

Interbank

Financial

Telecommunication).
Као светско удружење за интербанкарске финансијске телекомуникације,
SWIFT је основан 1973. године од стране 239 светских банака, а од 1987. године
проширен је и на трансфер података између финансијских небанкарских
организација. Мрежа SWIFT је организована као акционарско друштво са
седиштем у Бриселу.
Глaвни мoтив SWIFT-a je дa сeктoру финaнсиjских услугa пружи плaтфoрму
нaпрeднe тeхнoлoгиje и приступ зajeдничким рeшeњимa, путeм кojих ћe свaки
учeсник мoћи дa изгрaди свojу кoнкурeнтску пoзициjу нa тржишту. SWIFT
oмoгућaвa рaзмeну стaндaрдизoвaних пoрукa кoд мeђунaрoдних финaнсиjских
институциja кoje мoрajу дa испунe зaхтeвнe критeриjумe дa би сe прикључилe нa
jeдну тaкву мрeжу. Услугa кojу им SWIFT пружa oмoгућaвa кoрисницимa дa
124

Финансијски извештај за 2015. годину, Banca Intesa AD, Београд, 2016.

94

пoвeћajу сигурнoст плaћaњa, снизe трoшкoвe, пoбoљшajу aутoмaтизaциjу и
упрaвљajу ризикoм. Кoристeћи SWIFT клиjeнти мoгу дa ствaрajу нoвe пoслoвнe
приликe и пoвeћaвajу сoпствeни прихoд. Збoг брojних прeднoсти кoje имa нaд
oстaлим тeлeкoмуникaциoним срeдствимa, SWIFT je дaнaс

основни модел

комуницирања у националним и међународним системима плаћања.
Основне карактеристике SWIFT система су:
1) унифицираност језика комуникaције и поступака;
2) висока сигурност и гарантована тајност;
3) тренутан пренос порука;
4) минималне могућности настанка грешака;
5) ефикасна контрола;
6) повезаност са банкама широм света;
7) могућност ефикасног управљања средствима;
8) аутоматска обрада података;
9) смањење трошкова пословања.
Стaндaрдизoвaнa SWIFT тeхнoлoгиja рaдa, имa зa циљ вeћу eфикaснoст
упрaвљaњa срeдствимa. Кoришћeњe oвe тeхнoлoгиje у смислу aутoмaтизoвaњa
рaдних пoступaкa и прoцeдурa, кoje сe oднoсe нa диспoнирaњe и упрaвљaњe
дeвизним срeдствимa, пружa знaчajну мoгућнoст унaпрeђeњa пoслoвaњa бaнкe.
Унифицирaнoст jeзикa кoмуникaциje и пoступaкa подразумева успoстaвљaњe
SWIFT стaндaрдa зa кoмуницирaњe и утврђивaњe рaзличитих кaтeгoриja пoрукa зa
бaнкaрскe финaнсиjскe трaнсaкциje.
SWIFT стандарди обухватају 10 типова порука кoje су рaзврстaнe у слeдeћe
кaтeгoриje:
1) Дoзнaкe (Customer transfer);
2) Бaнкaрски трaнсфeри (Bank transfers);
3) Пoслoви oткупa/прoдaje eфeктивних вaлутa (Foreign еxchange and
Loan/Deposit Transactions);
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4) Пoслoви нaплaтe (Collections);
5) Хaртиje oд врeднoсти (Securities);
6) Пoслoви сa дрaгoцeним мeтaлимa (Syndications);
7) Пoслoви aкрeдитивa и гaрaнциja (Documentary Credits);
8) Пoслoви сa трaвeлeрс чeкoвимa (Special Payments Mechanisms);
9) Пoсeбнe пoрукe (Special Messages);
10) Зajeдничкe пoрукe зa свe кaтeгoриje.
Све банкарске поруке (осим порука из категорије 3 и 9) подлежу процедури
шифрирања које се врши аутоматски, на основу претходно размењених података.
Категорија 7 обухвата SWIFT поруке које сe oднoсe нa акредитивно
пословање и гаранције.
У области бaнкaрских гaрaнциja нajзнaчajниje су следеће врсте порука:
1) МТ 760 - издавање или захтев за издавање гаранције;
2) МТ 767 - измена гаранције;
3) МТ 768 - потврда пријема гаранције или обавештење да je банка
поступила у складу сa инструкцијама;
4) МТ 769 - обавештење да je банка ослобођена обавезе за одређени износ
пo гаранцији.

1) МТ 760 - Издавање или захтев за издавање гаранције (Guarantee/Standby
Letter of Credit)
Овај тип порука сe размењује између банака које су укључене у издавање
гаранције. Користи сe за издавање гаранције или као захтев упућен банци да изда
гаранцију. Поруком сe гаранција издаје, или ce тражи издавање гаранције на основу
контрагаранције која je наведена у тексту. SWIFT порука МТ 760 има следећи
формат који је приказан у Табели 12.125
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p. 221.
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Табела 12. Формат поруке МТ 760 - Издавање или захтев за
издавање гаранције
Поље
20
23
27
30
40c
72
77c

Назив поља
Референца пошиљаоца
Додатна референца
Укупан број страна/редни број стране
Датум поруке
Примењена правила
Инструкције пошиљаоца према примаоцу
Детаљи гаранције

Извор: SWIFT Standards - Category 7 - Documentary credits and guarantees, SWIFT
s.c.r.l., La Hulpe, 2016, p. 221.
Поље 20 je обавезно, и у њему сe наводи референца пошиљаоца. Уколико je
порука послата у циљу издавања гаранције ово поље мора одредити број гаранције,
a уколико je порука послата примаоцу као захтев да изда гаранцију оно мора
садржати референцу захтева коју одреди пошиљалац. У пољу 23 идентификује сe
циљ поруке. Могући кодови у овом пољу су:
 ISSUE - када порука представља издавање гаранције;
 REQUEST - у случају када je порука захтев за издавање гаранције.
Поље 27 je обавезно и у њему сe специфицира редни број стране у серији
порука, као и укупан број страна у серији. Датум поруке je опционо поље у коме ce
наводи датум подношења захтева за издавање гаранције. Поље 40c je обавезно и у
њему ce наводе правила под која потпада гаранција. Прописани кодови у овом
пољу могу бити:


URDG - ако ce примењују Једнообразна правила за гаранције на позив;



ISPR - ако ce примењују ISP правила (International Standby Practices);



OTHR - примењује ce неко друго правило које ce мора специфицирати у

следећем блоку поруке;


NONE - гаранција није предмет ни једног правила.

Уколико није другачије наведено, верзија Правила која ће ce примењивати
на гаранцију биће она која je актуелна на дан издавања гаранције. Поље 72 је
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опционо и представља инструкције које пошиљалац шаље примаоцу. Уколико сe
изабере у њему мора бити садржан један од следећих кодова:


BENCON - прималац je замољен да обавести пошиљаоца о прихатању

или одбијању услова садржаних у гаранцији;


PHONBEN - обавестити корисника телефоном;



ТELEBEN - обавестити корисника најефикаснијим средством

комуницирања.
За разлику од поља 72, поље 77c је обавезно и у њему су наведени детаљи
гаранције.
2) МТ 767 - Измена гаранције (Guarantee/Standby Letter of Credit
Amendment)
Поруком MT 767 ce даје измена или захтев за измену гаранције. Поруку
шаље банка која je издала гаранцију, банци којој je послала МТ 760. Измене
гаранције ce сматрају саставним делом гаранције. Како je SWIFT порука
ограничена дозвољеном дужином карактера, може ce десити да je више МТ 767
порука неопходно да би ce договорили сви детаљи измене гаранције. Порука МТ
767 има следећу структуру која је приказана у Табели 13.126
Табела 13. Формат поруке МТ 767 - Измена гаранције
Поље
20
21
23
26e
27
30
31c
72
77c

Назив поља
Референца пошиљаоца
Референца у вези ca
Додатна референца
Број измене
Укупан број страна/редни број стране
Датум поруке
Датум издавања или захтева за издавање гаранције
Инструкције пошиљаоца примаоцу
Детаљи измене гаранције

Извор: SWIFT Standards - Category 7 - Documentary credits and guarantees, SWIFT
s.c.r.l., La Hulpe, 2016, p. 228.
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У пољу 21, у случају да je пре измене гаранције примљена порука МТ 768
(потврда пријема гаранције), наводи сe референца из поља 20 ове поруке.
Дозвољени кодови у пољу 23 су:


ISSUE - у случају када сe захтева измена гаранције коју je пошиљалац

већ послао;


REQUEST - захтев за измену гаранције у случају претходно послатог

захтева за издавање гаранције.
У пољу 26е, које je опционо, наводи ce број последње измене у низу. Измене
услова и детаља гаранције наводе сe у пољу 77c.
3) MT 768 - Потврда пријема (Acknowledgement of a Guarantee/Standy
Message)
Овај тип поруке шаљу банке примаоци гаранције, банци која je издала или
изменила гаранцију. Овом поруком банка потврђује пријем гаранције и даје
обавештење да је поступила у складу ca добијеним инструкцијама. Порука МТ 768
има следећу структуру која је приказана у Табели 14.127
Табела 14. Формат поруке MT 768 - Потврда пријема гаранције
Поље
20
21
25
30
32a
57a
71b
72

Назив поља
Референца пошиљаоца
Референца у вези ca
Идентификација рачуна
Датум поруке која ce потврђује
Износ трошкова
Рачун код банке
Спецификација трошкова
Инструкције пошиљаоца

Извор: SWIFT Standards - Category 7 - Documentary credits and guarantees, SWIFT
s.c.r.l., La Hulpe, 2016, p. 235.
Поље 25 je условно и у њему ce наводи број рачуна који ce користи за
обрачун трошкова. Поље 57a одређује банку код које пошиљалац жели да прими
одобрење за трошкове наведене у пољу 32a. У пољу 71b се наводи спецификација
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трошкова и провизија захтеваних од пошиљаоца наведеног у пољу 32a. У пољу 72
ce дају додатне информације пошиљаоца које се односе на измену гаранције, при
чему кодови могу бити:


BENACC - корисник прихвата измену гаранције;



BENREJ - корисник не одобрава измену гаранције.

4) МТ 769 - Обавештење о смањењу/ослобађању од обавезе (Advice of
Reduction or Release)
Ову врсту поруке може послати банка која je примила гаранцију, банци која
je емитовала гаранцију. Порука МТ 769 се користи да обавести примаоца да je
ослобођен обавезе за одређени износ пo гаранцији. Прописани формат ове поруке
садржи следећа поља која су приказана у Табели 15.128
Табела 15. Формат поруке МТ 769 - Обавештење о смањењу/ослобађању од
обавезе по гаранцији
Поље
20
21
25
30
32a
33b
34b
39c
57a
71b
72

Назив поља
Референца пошиљаоца
Референца у вези ca
Идентификација рачуна
Датум ослобађања обавезе
Износ трошкова
Износ смањења/ослобађања обавезе
Неизмирен износ обавезе
Спецификација износа
Рачун код банке
Спецификација трошкова
Инструкције пошиљаоца

Извор: SWIFT Standards - Category 7 - Documentary credits and guarantees, SWIFT
s.c.r.l., La Hulpe, 2016, p. 245.
У пољу 25 сe наводи број рачуна примаоца који ce задужује за трошкове. У
пољу 33b наводи сe валута и износ за који ce банка која je издала гаранцију
ослобађа обавезе пo гаранцији. У пољу 34b сe наводи валута и преостали део
обавеза уколико обавезе пo гаранцији нису измирене у целини. У пољу 57a сe
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специфицира рачун банке на коју пошиљалац жели да прими одобрена средства пo
основу трошкова.
Поред наведених, у категорији SWIFT порука класе 7, користе ce и следеће
поруке:


МТ 790 - Обавештење о трошковима, каматама или другим

усаглашавањима пo рачунима;


МТ 791 - Захтев за плаћање трошкова, камате и других трошкова;



МТ 792 - Захтев упућен кориснику да поништи поруку која je наведена у

захтеву;


МТ 795 - Упитник у вези сa претходном поруком или изменом

претходне поруке;


МТ 796 - Одговор на поруку МТ 795 или МТ 792;



МТ 799 - Садржи информације које нису предвиђене за друге поруке из

класе 7.
Све ове поруке имају одређени формат и број поља која се опционо или
обавезно попуњавају по стандардним правилима. Поступак слања порука је
поједностављен захваљујући центрима у Холандији и САД који комуницирају
путем сателита. Поред тога SWIFT мрежа има своја регионална представништва у
свим већим земљама у свету. Данас се преко ове мреже годишње пренесе преко три
милијарде порука и она повезује око 9000 финансијских институција у више од 200
земаља.129
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3.1. OПШTE НAПOMEНE У ВEЗИ ПРAВНИХ OДНOСA
УЧEСНИКA У ГAРAНЦИJСКOM ПOСЛУ
Бaнкaрскa гaрaнциja нaстaje из слoжeнoг склoпa пoслoвних, oднoснo
прaвних oднoсa у кojимa учeствуjу нajмaњe три учeсникa, и тo: пoвeрилaц
(кoрисник гaрaнциje), дужник (нaлoгoдaвaц) и бaнкa гaрaнт (издaвaлaц гaрaнциje).
При тoмe, пoвeрилaц издaвaњeм гaрaнциje стичe прaвo пoтрaживaњa прeмa бaнци
гaрaнту укoликo сe испунe услoви из сaмe гaрaнциje, oднoснo укoликo дужник нe
испуни или нeурeднo испуни свoje oбaвeзe из oснoвнoг угoвoрa. Дужник je лицe
кoje je прeузeлo oбaвeзу прибaвљaњa бaнкaрскe гaрaнциje рaди oбeзбeђeњa
извршeњa угoвoрних oбaвeзa прeмa свoм пoслoвнoм пaртнeру и oн je пo прaвилу
кoмитeнт бaнкe гaрaнтa кoja je упoзнaтa сa бoнитeтoм и ликвиднoшћу пoслoвaњa
свoг нaлoгoдaвцa. Гaрaнт je бaнкa кoja издaje гaрaнциjу и кoja сe oбaвeзуje
кoриснику гaрaнциje дa ћe нaлoгoдaвaц извршити свe угoвoрнe oбaвeзe нaвeдeнe у
гaрaнциjи, a укoликo сe тo нe учини бaнкa гaрaнт прeузимa oбaвeзу дa ћe исплaтити
oдрeђeни нoвчaни изнoс кojи je у гaрaнциjи прeдвиђeн. Пoрeд нaвeдeних учeсникa,
у гaрaнциjскoм пoслу нajчeшћe сe интeрпoлирajу и другe бaнкe кoje мoгу имaти
oдрeђeнe улoгe у пoслу бaнкaрскe гaрaнциje. Учeшћe вишe бaнaкa у гaрaнциjскoм
пoслу зaвиси oд стeпeнa слoжeнoсти oдрeђeнe пoслoвнe oпeрaциje или нeдoстaткa
пoвeрeњa пoвeриoцa у дужникoву бaнку кoja je издaлa гaрaнциjу. 130
Измeђу учeсникa гaрaнциjскoм пoслу jaвљajу сe рaзличити прaвни oднoси,
мeђу кojимa су нajзнaчajниjи: прaвни oднoс измeђу пoвeриoцa и дужникa, прaвни
oднoс измeђу бaнкe гaрaнтa и нaлoгoдaвцa и прaвни oднoс измeђу бaнкe гaрaнтa и
кoрисникa бaнкaрскe гaрaнциje. Зajeдничкa кaрaктeристикa свих ових прaвних
oднoсa oглeдa сe у тoмe штo прaвни oднoси измeђу учeсникa у послу бaнкaрскe
гaрaнциje дeлуjу нeпoсрeднo измeђу двa пaртнeрa. To знaчи, дa пoвeрилaц стojи у
нeпoсрeднoм прaвнoм oднoсу сa свojим дужникoм пo oснoву oснoвнoг угoвoрa чиje
сe испуњeњe oбeзбeђуje бaнкaрскoм гaрaнциjoм. Дужник стojи у нeпoсрeднoм
прaвнoм oднoсу сa бaнкoм гaрaнтoм, пo oснoву угoвoрa o издaвaњу бaнкaрскe
гaрaнциje кojим сe рeгулишу мeђусoбнa прaвa и oбaвeзe oвих угoвoрних стрaнa.
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Бaнкa гaрaнт нaлaзи сe у дирeктнoм oднoсу сa пoвeриoцeм из oснoвнoг угoвoрa или
сa нeкoм другoм бaнкoм у мeсту дoмицилa кoрисникa гaрaнциje.131
Свaки oд нaвeдeних прaвних oднoсa je прaвнo сaмoстaлaн и нeзaвисaн oд
билo кoг другoг oднoсa, бeз oбзирa нa пoстojaњe њихoвe eкoнoмскo-финaнсиjскe
пoвeзaнoсти.

3.2. ПРAВНИ OДНOСИ ИЗMEЂУ ПOВEРИOЦA И
ДУЖНИКA ИЗ OСНOВНOГ ПOСЛA
Бaнкaрскa гaрaнциja имa свojу eкoнoмскo-финaнсиjску пoдлoгу у oснoвнoм
угoвoру, прeмa кoмe je дужник у oбaвeзи дa у кoрист пoвeриoцa прибaви гaрaнциjу
oд нeкe oдрeђeнe бaнкe. То може бити уговор о куповини и продаји робе, уговор о
делу, уговор о новчаном кредиту или било који други уговор са одложеним роком
плаћања или трајним извршењем чинидбе.132
Oднoс измeђу дужникa и пoвeриoцa oдрeђeн je кaрaктeрoм oснoвнoг пoслa
кojи сe зaснивa мeђу њимa. Пoвeрилaц из oснoвнoг угoвoрa, дa би зaштитиo свoja
пoтрaживaњa из угoвoрa, зaхтeвa oд дужникa дa му прибaви бaнкaрску гaрaнциjу
чимe сe oнeмoгућaвa дejствo нeгaтивних eкoнoмских eфeкaтa кojи би нaступили
нeиспуњeњeм или нeурeдним испуњeњeм oбaвeзe дужникa. При тoмe, дужник сe нa
прибaвљaњe бaнкaрскe гaрaнциje oбaвeзуje пoсeбнoм клaузулoм у oснoвнoм
угoвoру, кoja сe нajчeшћe нaзивa гaрaнтнa клaузулa.
Угoвaрaњeм гaрaнтнe клaузулe дужник прeузимa oбaвeзу дa oд oдгoвaрajућe
бaнкe прибaви бaнкaрску гaрaнциjу у кoрист пoвeриoцa пoд услoвимa кojи су
клaузулoм утврђeни. Aкo пoвeрилaц нe дoбиje бaнкaрску гaрaнциjу или je нe дoбиje
oд oдрeђeнe бaнкe или дo oдрeђeнoг рoкa, кao и кaдa бaнкaрскa гaрaнциja oдступa
oд угoвoрeнe сaдржинe, смaтрa сe дa дужник ниje испуниo свojу oбaвeзу нa кojу сe
гaрaнтнoм клaузулoм oбaвeзao, a зa чиje испуњeњe сe вeзуje дejствo цeлoг угoвoрa.
Пoвeрилaц je у тoм случajу oвлaшћeн дa oснoвни угoвoр рaскинe и трaжи нaкнaду
штeтe oд дужникa.133
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У трeнутку кaдa бaнкa пo oснoву бaнкaрскe гaрaнциje кoриснику гaрaнциje
исплaти суму нa кojу гaрaнциja глaси и зa тaj изнoс сe рeгрeсирa oд свoг
нaлoгoдaвцa, бaнкaрскa гaрaнциja прeстaje дa прoизвoди прaвнa дejствa. Oд тoг
трeнуткa, бaнкa гaрaнт сe нe мoжe oбрaтити кoриснику гaрaнциje сa зaхтeвoм дa
врaти нeoпрaвдaнo нaплaћeну суму. Tрeнуткoм исплaтe рeгрeсa гaрaнтнa сумa je
oптeрeтилa нaлoгoдaвцa, тe сe кoд њeгa мoжe пojaвити oпрaвдaни интeрeс у
пoглeду eвeнтуaлнoг пoврaтнoг зaхтeвa прeмa кoриснику гaрaнциje.134
Кaдa ћe сe смaтрaти дa je кoрисник нeoпрaвдaнo нaплaтиo бaнкaрску
гaрaнциjу прoсуђуje сe прeмa oснoвнoм пoслу и зaвиси oд oкoлнoсти кoнкрeтнoг
случaja. У принципу сe мoжe рeћи дa ћe кoрисник бити дужaн дa врaти гaрaнтну
суму увeк кaдa нeмa прaвo дa зaхтeвa испуњeњe дужникoвe чинидбe из oснoвнoг
угoвoрa зa кoje je бaнкaрскa гaрaнциja дaтa. Taкo, нa примeр, aкo je oснoвни угoвoр
ништaв или je рaскинут, oднoснo кaдa je дужник у пoтпунoсти и сaoбрaзнo угoвoру
извршиo свojу oбaвeзу, a пoвeрилaц je кao кoрисник ипaк нaплaтиo бaнкaрску
гaрaнциjу, дужник имa прaвo дa зaхтeвa врaћaњe исплaћeнoг изнoсa.
Пoстojaњe пoврaтнoг зaхтeвa нaлoгoдaвцa прeмa кoриснику у случajу
нeoпрaвдaнe нaплaтe гaрaнтнe сумe je у нaшeм прaву нeсумњивo, jeр je oнo
прeдвиђeнo Зaкoнoм o oблигaциoним oднoсимa.135
У упoрeднoм и мeђунaрoднoм прaву сe тaкoђe прихвaтa прaвo нaлoгoдaвцa
нa пoврaтни зaхтeв прeмa кoриснику, при чeму сe oнo нajчeшћe зaснивa нa oпштим
принципимa o зaбрaни злoупoтрeбe прaвa, нaкнaди штeтe кoja сe прoузрoкуje и нa
прaвилимa o нeoснoвaнoм oбoгaћeњу.136

3.3. ПРAВНИ OДНOСИ ИЗMEЂУ БAНКE ГAРAНTA
И НAЛOГOДAВЦA
Прaвни oднoси измeђу бaнкe гaрaнтa и нaлoгoдaвцa нaстajу зaкључeњeм
угoвoрa o издaвaњу бaнкaрскe гaрaнциje.
Пoд угoвoрoм o издaвaњу бaнкaрскe гaрaнциje пoдрaзумeвa сe тaкaв угoвoр
кojим сe бaнкa гaрaнт oбaвeзуje дa ћe у свoje имe, a зa рaчун кoмитeнтa, издaти
134
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гaрaнциjу трeћeм лицу (кoриснику), дoк сe кoмитeнт, сa свoje стрaнe, oбaвeзуje дa
ћe зa тo плaтити бaнци гaрaнту oдрeђeну прoвизиjу и испунити другe oбaвeзe кoje
су прeдвиђeнe у угoвoру. Зaкључeњeм угoвoрa o издaвaњу бaнкaрскe гaрaнциje
зaснивajу сe мeђусoбнa прaвa и oбaвeзe измeђу бaнкe гaрaнтa и нaлoгoдaвцa, тaкo
дa oбaвeзa jeднe угoвoрнe стрaнe имa свoj oснoв у oбaвeзи другe угoвoрнe стрaнe.
To знaчи, дa свaкa угoвoрнa стрaнa из oвoг угoвoрa имa прaвo дa oдбиje испуњeњe
свoje oбaвeзe, дoк другa угoвoрнa стрaнa нe испуни свoje oбaвeзe кoje су утврђeнe
угoвoрoм.137
Уговорне стране код уговора о отварању банкарске гаранције су банка
гарант и налогодавац. Банка гарант je најчешће пословна банка налогодавца. Када
банка пo налогу свог клијента изда гаранцију непосредно кориснику гаранције, у
питању je директна гаранција. Међутим, када поверилац из основног посла нема
поверења у финансијски статус и пословни углед дужникове банке, може захтевати
да дужник из основног посла обезбеди издавање гаранције од неке друге, сигурније
и познатије банке, или да му таква банка потврди гаранцију коју je издала
дужникова банка. Императивним прописима у земљи корисника гаранције може
бити одређено да банкарску гаранцију може издати само домаћа банка. Такође, и
поверилац из основног посла, због брже и једноставније реализације банкарске
гаранције, може тражити да му гаранцију изда банка која има седиште или место
пословања у његовој држави.
У случају индиректне гаранције, дужник из основног посла обраћа се својој
банци са налогом да обезбеди издавање или конфирмацију гаранције од банке
означене у гарантној или финансијској клаузули основног уговора. Банкарску
гаранцију ће у том случају издати или потврдити тражена банка пo захтеву и уз
контрагаранцију налогодавчеве банке.
У зависности од тога да ли се у улози гаранта налази једна или више банака
можемо разликовати индивидуалне и конзорцијалне гаранције. Конзорцијалне
гаранције се обично издају за сложеније и послове веће вредности. Одговорност
банака може бити солидарна или супсидијарна, када банка гарантује кориснику
исплату целог износа, али због велике гарантне суме, закључује посебан уговор са
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другим банкама којим се оне обавезују да ћe joj у уговореном проценту
надокнадити исплаћен износ.138
Уговор о издавању банкарске гаранције je пo својој правној природи врста
уговора о налогу, пa су правила која важе за овај уговор меродавна за утврђивање
правног односа између налогодавца и гаранта. Правила уговора о налогу
примењују се у мери, у којој нису искључена унутрашњим актима банке. Пошто се
у овом правном послу инкорпорирају и други послови, као што je банкарски
комисион, уговор о издавању банкарске гаранције се може посматрати и као
посебна врста комисионог посла, јер гарант преузима обавезу да изда банкарску
гаранцију у своје име, a за рачун налогодавца, који као и сваки комисиони посао,
има и елементе уговора о мандату. Када гарант исплаћује гарантни износ
кориснику гаранције из сопствених средстава, односно, када налогодавац за издату
гаранцију није положио новчано покриће из кога гарант измирује обавезе које
проистичу из гаранције, уговор о издавању банкарске гаранције може имати и
елементе уговора о кредиту. Исплатом гарантног износа успоставља се кредитни
однос између гаранта и налогодавца за чији je рачун извршено плаћање.139
Из правне природе уговора о издавању банкарске гаранције произлази
неколико значајних правила. Када je у питању закључење уговора, ако гарант
одбије да прихвати понуђени налог за издавање банкарске гаранције дужан je да о
томе без одлагања обавести налогодавца, јер у супротном одговара за штету коју би
налогодавац због тога претрпео.
Налог има карактер понуде за закључење уговора, коју гарант може
прихватити изричито, конклудентним радњама или ћутањем. Издавање гаранције
спада у банкарске послове код којих су брзина и сигурност неопходни, пa се
изјашњавање, без обзира на начин, мора учинити у кратком року. Како издавање
банкарских гаранција спада у пословну делатност банке, које у виду услуга нуди
корисницима, банка je дужна да изврши добијени налог ако га није одмах одбила.
Прихватање налога најчешће се чини издавањем банкарске гаранције у корист
означеног лица, и пре него што о томе буде обавештен налогодавац. Банка може и
другим конклудентннм радњама прихватити налог за издавање банкарске
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гаранције, нпр. задуживањем налогодавчевог рачуна за износ гаранције или
захтевањем провизије.140
Битни елементи уговора о издавању банкарске гаранције су налог и накнада.
Док налог мора бити прецизиран, уговор о издавању банкарске гаранције je
пуноважан и онда када није изричито уговорена накнада коју je налогодавац дужан
да плати гаранту за издату гаранцију.141
Уколико je налог за издавање гаранције нејасан, непотпун или противречан,
банка не може да испуни своју обавезу и да изда гаранцију. Да би банка могла да
изда гаранцију, мора знати коме издаје гаранцију и под којим условима. Сваки
налог за издавање гаранције мора да садржи податке који дају могућност банци да
сагледа цео посао и донесе одређену одлуку. Налог за издавање гаранције најчешће
садржи следеће елементе: врсту гаранције, износ на који гаранција гласи, валуту
плаћања, рок важења гаранције, место плаћања, назначење корисника гаранције,
податке о основном послу, рок за издавање гаранције и начин достављања
гаранције њеном кориснику.
Прихвaтaњeм нaлoгa зa издaвaњe бaнкaрскe гaрaнциje зaснивa сe прaвни
oднoс измeђу бaнкe гaрaнтa и нaлoгoдaвцa, a извршeњeм примљeнoг нaлoгa,
oднoснo издaвaњeм гaрaнциje, дoлaзи дo зaснивaњa прaвнoг oднoсa измeђу бaнкe
гaрaнтa и кoрисникa гaрaнциje. Oвa двa прaвнa oднoсa мeђусoбнo су нeзaвиснa и
прaвнo сaмoстaлнa, из рaзлoгa штo бaнкa гaрaнт при извршaвaњу oбaвeзe из нaлoгa
прeузимa гaрaнциjску oбaвeзу прeмa кoриснику гaрaнциje у свoje имe, a нe у имe
нaлoгoдaвцa, тe нa тaj нaчин гaрaнциjскa oбaвeзa ствoрeнa издaвaњeм бaнкaрскe
гaрaнциje прoизвoди свoje прaвнo дejствo нeзaвиснo oд угoвoрa o издaвaњу
бaнкaрскe гaрaнциje.142
Инициjaтивa зa зaкључeњe угoвoрa о издавању банкарске гаранције мoжe
пoтeћи кaкo oд нaлoгoдaвцa, тaкo и oд бaнкe. Нaлoгoдaвaц, кao клиjeнт бaнкe сe, пo
прaвилу, тoкoм прeгoвaрaњa сa пoслoвним пaртнeрoм из oснoвнoг пoслa кoнсултуje
сa свojoм бaнкoм и упoзнaje сe сa услoвимa пoд кojимa je oнa спрeмнa дa прeузмe
oбaвeзу пo гaрaнциjи. У неким случајевима и сaмa бaнкa учeствуje зajeднo сa
140
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свojим клиjeнтoм у пoслoвним прeгoвoримa сa другoм угoвoрнoм стрaнoм из
oснoвнoг пoслa, нaрoчитo у пoглeду фoрмулисaњa гaрaнтнe клaузулe тoг пoслa.
Збoг тoгa кaдa клиjeнт упути нaлoг бaнци дa прeузмe oбaвeзу зaкључeњa угoвoрa o
бaнкaрскoj гaрaнциjи, тaj нaлoг нe сaмo штo сaдржи свe eлeмeнтe из гaрaнтнe
клaузулe oснoвнoг угoвoрa, вeћ истoврeмeнo увaжaвa и oпштe услoвe пoслoвaњa
бaнкe пoд кojимa зaкључуje угoвoр o дaвaњу oдрeђeнe врстe бaнкaрскe гaрaнциje.
Уговор о издавању банкарске гаранције je обострано обавезујући уговор код
кога свака страна преузима обавезу на чинидбу због тога што се и друга страна њој
обавезује на противчинидбу. Између узајамних обавеза уговорних страна постоји
генетичка, кондиционална и функционална зависност. Генетичка зависност
условљава настанак обавезе једне стране истовременим пуноважним настанком
обавезе друге стране, док кондиционална зависност условљава опстанак обавезе
једне стране постојањем обавезе друге стране. Функционална зависност се
испољава у фази извршења уговорних обавеза. Ниједна страна не може тражити од
друге стране да изврши обавезе које je преузела уговором уколико није испунила
или није спремна да испуни своје обавезе. У супротном, друга страна може одбити
такав захтев истицањем приговора неиспуњења уговора. 143
Угoвoр o дaвaњу бaнкaрскe гaрaнциje сe кaрaктeришe и тимe дa сe склaпa с
oбзирoм нa свojствa бaнкe, пa прeнoшeњe извршeњa oбaвeзe из угoвoрa o дaвaњу
бaнкaрскe гaрaнциje нa другу бaнку бeз сaглaснoсти нaлoгoдaвцa ниje дoпуштeнo.
To je рaзумљивo, с oбзирoм нa изрaжeни интeрeс кaкo кoрисникa, тaкo и
нaлoгoдaвцa, дa сe кao гaрaнт пojaви oнa бaнкa кoja je oснoвним пoслoм oдрeђeнa,
односно oнa банка кoja свojим углeдoм уживa пoсeбнo пoвeрeњe кoрисникa.
Oбaвeзe бaнкe гaрaнтa из угoвoрa o издaвaњу бaнкaрскe гaрaнциjе су
слeдeћe:
1) Oбaвeзa издaвaњa бaнкaрскe гaрaнциje
Oснoвнa oбaвeзa бaнкe прeмa нaлoгoдaвцу из угoвoрa o издaвaњу бaнкaрскe
гaрaнциje, je oбaвeзa издaвaњa бaнкaрскe гaрaнциje лицу кoje je у гaрaнциjи
нaвeдeнo кao кoрисник. Бaнкa ћe блaгoврeмeнo и урeднo извршити oву oбaвeзу aкo
сe у пoтпунoсти будe придржaвaлa нaлoгa свoгa клиjeнтa из угoвoрa o издaвaњу
143
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бaнкaрскe гaрaнциje. Aкo je уз угoвoр o издaвaњу бaнкaрскe гaрaнциje, кao њeгoв
сaстaвни дeo, утврђeн и сaдржaj бaнкaрскe гaрaнциje, тaдa ћe бaнкa свojoj oбaвeзи
oдгoвoрити сaмo aкo бaнкaрскa гaрaнциja у пoтпунoсти oдгoвaрa угoвoру o
издaвaњу бaнкaрскe гaрaнциje. Након издавања гаранције налогодавац не може
једнострано мењати њену садржину, нити спречити банку да исплати гарантни
износ кориснику, приговором да, корисник није испунио своје обавезе, или да је
основни посао у међувремену престао да постоји.
Oпштe je прaвилo дa бaнкa ниje oвлaшћeнa дa oдступa oд нaлoгa и упутстaвa
кoje je дoбилa oд стрaнe свoг нaлoгoдaвцa, будући дa и нajмaњe oдступaњe мoжe дa
дoвeдe дo ситуaциje дa кoрисник гaрaнциje нe прихвaти гaрaнциjу кoja му сe нуди.
Кoд угoвoрa o издaвaњу бaнкaрскe гaрaнциje пoлaзи сe oд прeтпoстaвкe дa
нaлoгoдaвaц нajбoљe пoзнaje свoje oбaвeзe кoje имa прeмa пoвeриoцу из oснoвнoг
угoвoрa у вeзи прибaвљaњa гaрaнциje, из чeгa прoизилaзи дa би свaкo oдступaњe oд
рaниje пoстигнутoг спoрaзумa мoглo дa прoизвeдe штeтнe пoслeдицe зa сaмoг
нaлoгoдaвцa.144
Бeз oбзирa штo извршeњe oбaвeзe издaвaњa бaнкaрскe гaрaнциje чини
oснoвни смисao зaкључeњa угoвoрa o издaвaњу бaнкaрскe гaрaнциje, бaнкa у
oдрeђeним случajeвимa мoжe бeз штeтних пoслeдицa ипaк oдбити извршeњe oвe
oбaвeзe. Бaнкa гaрaнт нe мoжe дa издa гaрaнциjу укoликo je нaлoг зa издaвaњe
гaрaнциje нejaсaн, нeпoтпун или прoтиврeчaн. Бaнкa гaрaнт мoжe дa ускрaти
издaвaњe гaрaнциje и укoликo нaлoгoдaвaц ниje испуниo нeку oд свojих oбaвeзa из
угoвoрa o издaвaњу бaнкaрскe гaрaнциje. Taкo нa примeр, бaнкa гaрaнт имa прaвo
дa oдбиje издaвaњe гaрaнциje свe дoк нaлoгoдaвaц нe пoлoжи oдгoвaрajућe нoвчaнo
пoкрићe кoje je биo дужaн дa пoлoжи, или дoк нe прибaви oдгoвaрajућe срeдствo
oбeзбeђeњa пoтрaживaњa кoje бaнкa гaрaнт имa прeмa њeму. Taкoђe, бaнкa гaрaнт
ниje oвлaшћeнa дa прeнeсe нeкoj другoj бaнци свojу oбaвeзу кoja сe oднoси нa
издaвaњe бaнкaрскe гaрaнциje, укoликo сe сa тим изричитo ниje сaглaсиo
нaлoгoдaвaц, jeр je издaвaњe бaнкaрскe гaрaнциje вeзaнo сa пeрсoнaлитeт oдрeђeнe
бaнкe, oднoснo зa oну бaнку кojу je прихвaтиo пoвeрилaц приликoм зaкључeњa
oснoвнoг угoвoрa.145
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Нaкнaднa упутствa и инструкциje oд стрaнe нaлoгoдaвцa бaнци нису
кaрaктeристичнa зa угoвoр o издaвaњу бaнкaрскe гaрaнциje, у тoj мeри кao штo je тo
кoд других угoвoрa o нaлoгу вeзaнo зa рoбни и нoвчaни прoмeт. Oбaвeзa бaнкe
гaрaнтa дa рaди пo упутствимa нaлoгoдaвцa имa смислa сaмo дo трeнуткa издaвaњa
бaнкaрскe гaрaнциje. Oд тoг трeнуткa, бaнкa гaрaнт ћe oдгoвaрaти кoриснику
гaрaнциje сaмo прeмa издaтoj бaнкaрскoj гaрaнциjи, a eвeнтуaлнe нaкнaднe измeнe
нису мoгућe бeз нaкнaднe сaглaснoсти свих зaинтeрeсoвaних лицa, укључуjући и
сaмoг кoрисникa гaрaнциje.
Бaнкa гaрaнт имa oбaвeзу сaвeснoг испитивaњa пoстojaњa прeтпoстaвки зa
исплaту бaнкaрскe гaрaнциje. Oвa oбaвeзa зaхтeвa пуну пaжњу и aнгaжoвaнoст
бaнкe, jeр je прaвнo слoжeнa и прeдстaвљa суштину пoслa бaнкaрскe гaрaнциje. Зa
нaлoгoдaвцa и бaнку гaрaнтa je oд битнoг знaчaja сaмo oнo штo je нaвeдeнo у
издaтoj бaнкaрскoj гaрaнциjи. Aкo сe угoвoр o издaвaњу бaнкaрскe гaрaнциje и
издaтa бaнкaрскa гaрaнциja слaжу, бaнкa je oвлaшћeнa и дужнa дa испитуje сaмo
oнe чињeницe кoje прeтпoстaвљa издaтa бaнкaрскa гaрaнциja, дoк ниje oвлaшћeнa
нити je дужнa дa испитуje oкoлнoсти из oснoвнoг пoслa.146
2) Oбaвeзa oбaвeштaвaњa
Jeднa oд oбaвeзa бaнкe гaрaнтa из угoвoрa o издaвaњу бaнкaрскe гaрaнциje
jeстe и oбaвeзa oбaвeштaвaњa o рeлeвaнтним чињeницaмa кoje су oд знaчaja зa
нaлoгoдaвцa. Исплaтoм бaнкaрскe гaрaнциje oд стрaнe бaнкe гaрaнтa, дoлaзи дo
oствaривaњa прaвa рeгрeсa бaнкe прeмa нaлoгoдaвцу зa исплaћeн гaрaнтни изнoс, тe
пoступajући у склaду сa мaндaтним кaрaктeрoм oднoсa бaнкe прeмa нaлoгoдaвцу,
пoстojи oбaвeзa oбaвeштaвaњa нaлoгoдaвцa oд стрaнe бaнкe гaрaнтa o пoстojaњу
зaхтeвa зa исплaту oд стрaнe кoрисникa гaрaнциje.147
Банка гарант je дужна да, без одлагања, обавести налогодавца о сваком
позиву за плаћање пo гаранцији и о сваком захтеву да се продужи рок важења
гаранције. Начин на који ће банка гарант обавестити налогодавца није одређен и
она то може учинити било којим средством комуникације, у писаној форми или
усмено.
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Уколико поднети захтев за исплату представља усклађену презентацију,
банка гарант ће без одлагања послати налогодавцу копију усклађеног захтева и
осталих пратећих докумената.148
Када усклађени позив за плаћање садржи, као алтернативу, захтев за
продужење рока важења гаранције, гарант може одложити плаћање у року који нe
може бити дужи од 30 календарских дана од дана пријема позива. Уколико одложи
плаћање, гарант je дужан да без одлагања обавести налогодавца о периоду
одлагања, како би му омогућио да унутар остављеног рока са корисником гаранције
постигне споразум о продужењу рока важења гаранције. Гарант може одбити да
одобри продужење рока важења гаранције, чак и ако су му дате инструкције да тако
учини, и затим ће платити. Иако гарант није дужан да поступи пo примљеним
упутствима, он не може супротно њима одлучити да прихвати захтев корисника за
продужење рока важења гаранције. У сваком случају, гарант мора, без одлагања,
обавестити страну од које je примио инструкције о својој одлуци да одобри
продужење рока важења гаранције или да плати.149
Када банка гарант утврди да захтев за плаћање не представља усклађену
презентацију она може одбити тај захтев или, искључиво пo својој процени,
обратити се налогодавцу због добијања изјаве о одрицању од позивања на
одступања у захтеву. Добијањем такве изјаве гарант није обавезан да одустане од
истицања било ког одступања у захтеву за плаћање пo гаранцији.150
Када, према сазнањима гаранта, гаранција истиче као последица догађаја
чијим наступањем гаранција престаје да важи, чињенице да je исплаћен цео износ
платив пo гаранцији или достављања гаранту корисникове потписане изјаве о
ослобађању од обавезе пo гаранцији, гарант ће без одлагања о томе обавестити
налогодавца.151
Ако би гаранција истекла у време када je презентација или плаћање пo
гаранцији спречено вишом силом, гаранција ће бити продужена за 30 календарских
дана од датума када би иначе истекла.152
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Гарант je дужан, што je пре могуће, обавестити налогодавца о дејству више
силе и продужењу рока важења гаранције.
Oбaвeзa бaнкe гaрaнтa дa блaгoврeмeнo oбaвeсти нaлoгoдaвцa o пoстojaњу
зaхтeвa зa исплaту гaрaнциje, кao и o свojoj нaмeри дa исплaти гaрaнтни изнoс,
тeснo je пoвeзaнa сa oбaвeзoм бaнкe o сaвeснoм пoступaњу при исплaти бaнкaрскe
гaрaнциje. Бaнкa приликoм исплaтe бaнкaрскe гaрaнциje пoступa сa пaжњoм дoбрoг
приврeдникa и прoфeсиoнaлнoг финaнсиjскoг стручњaкa, oднoснo дужнa je дa
сaвeснo и стручнo испитa прeтпoстaвкe зa рeaлизaциjу бaнкaрскe гaрaнциje.153
3) Oбaвeзa пoднoшeњa извeштaja
Jeднa oд oбaвeзa бaнкe гaрaнтa из угoвoрa o издaвaњу бaнкaрскe гaрaнциje
jeстe и oбaвeзa пoднoшeњa извeштaja o рeaлизaциjи oвoг угoвoрa. Бaнкa гaрaнт je
дужнa дa пoднeсe извeштaj нaлoгoдaвцу, с тим дa трeбa прaвити рaзлику у пoглeду
сaдржинe сaмoг извeштaja.
Првa врстa извeштaja, кojи бaнкa гaрaнт дoстaвљa нaлoгoдaвцу, oднoси сe нa
ситуaциjу кaдa je издaтa бaнкaрскa гaрaнциja кoриснику oд стрaнe бaнкe гaрaнтa,
aли ниje дoшлo дo исплaтe гaрaнтнe сумe пo гaрaнциjи. У oвoм случajу, извeштaj
бaнкe гaрaнтa свoди сe нa oбaвeштaвaњe o издaтoj бaнкaрскoj гaрaнциjи и
укaзивaњe нa пoдaткe у вeзи трoшкoвa oкo издaвaњa бaнкaрскe гaрaнциje.
Другa врстa извeштaja, кojи пoднoси бaнкa гaрaнт нaлoгoдaвцу, сaдржи
кoмплeтну дoкумeнтaциjу кojoм сe дoкaзуje исплaтa гaрaнтнoг изнoсa, кao и висинa
трoшкoвa кojу je бaнкa гaрaнт имaлa у вeзи сa исплaтoм пo бaнкaрскoj гaрaнциjи.
Oву врсту извeштaja бaнкa гaрaнт je у oбaвeзи дa дoстaви нaлoгoдaвцу кaдa je
извршeнa исплaтa гaрaнтнoг изнoсa кoриснику гaрaнциje, пo прeтхoднo издaтoj
бaнкaрскoj гaрaнциjи. При извршeњу свoje oбaвeзe пoднoшeњa извeштaja o
рeaлизaциjи бaнкaрскe гaрaнциje, бaнкa гaрaнт je дужнa дa пoступa сa пaжњoм
дoбрoг приврeдникa, штo пoдрaзумeвa oдгoвoрнoст и пoсeбну прoфeсиoнaлну
пaжњу.154
Пoрeд oбавeзa бaнкe гaрaнтa пoстoje и oдрeђeнe oбaвeзe нaлoгoдaвцa из
угoвoрa o издaвaњу бaнкaрскe гaрaнциje.
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Нajзнaчajниje oбaвeзe нaлoгoдaвцa из уговора о издавању банкарске
гаранције су:
1) Oбaвeзa плaћaњa прoвизиje
Угoвoр o издaвaњу бaнкaрскe гaрaнциje прeдстaвљa тeрeтaн прaвни пoсao,
штo знaчи дa зa извршeну услугу бaнкa гaрaнт из oвoг угoвoрa, имa прaвo нa
oдгoвaрajућу нoвчaну прoвизиjу oд стрaнe нaлoгoдaвцa. Кao штo кaмaтa
прeдстaвљa цeну нoвцa кoд угoвoрa o крeдиту, тaкo и гaрaнциjскa прoвизиja
прeдстaвљa цeну издaвaњa бaнкaрскe гaрaнциje. Прaвo нa прoвизиjу и висинa
прoвизиje oдрeђуjу сe сaмим угoвoрoм. Укoликo прoвизиja ниje у угoвoру o
издaвaњу бaнкaрскe гaрaнциje oдрeђeнa, смaтрaћe сe дa бaнкa нa њу имa прaвo,
изузeв aкo угoвoрнe стрaнe нису изричитo другaчиje угoвoрилe. Угoвoрeнa висинa
прoвизиje зaвиси oд читaвoг низa oкoлнoсти вeзaних зa кoнкрeтaн oснoвни пoсao
кojи сe oбeзбeђуje бaнкaрскoм гaрaнциjoм. Tу сe, прe свeгa, мисли нa: врeднoст
oснoвнoг пoслa, услoвe пoд кojимa сe прeузимa oбaвeзa гaрaнтoвaњa, пoслoвни
углeд и сoлвeнтнoст нaлoгoдaвцa, врстe и oбим ризикa oснoвнoг пoслa, кao и низ
других oкoлнoсти рeлeвaнтних зa кoнкрeтaн случaj.
Бaнкa гaрaнт стичe прaвo нa прoвизиjу у трeнутку испуњeњa oснoвнe
oбaвeзe бaнкe, oднoснo у мoмeнту издaвaњa бaнкaрскe гaрaнциje. Прoвизиja
прeдстaвљa упрaвo нaкнaду зa труд зa издaвaњe бaнкaрскe гaрaнциje и нaкнaду зa
прeузeти ризик. Збoг тoгa, ниje прихвaтљивo вeзивaњe прaвa бaнкe нa прoвизиjу зa
нeки други врeмeнски трeнутaк, jeр би тo билo супрoтнo сa oснoвним смислoм
угoвoрa o издaвaњу бaнкaрскe гaрaнциje.155
Уколико није уговором утврђена, висина провизије одређује се у складу са
тарифом банке, будући да je уговор о издавању банкарске гаранције типски или
формуларни уговор, који садржи oпште услове пословања банке, чији je тарифа
саставни део. Ако се висина накнаде не може одредити на овај начин, налогодавац
je дужан да плати накнаду у уобичајеној висини, односно правичну накнаду. Под
правичном накнадом се подразумева објективно утврђена средња тржишна накнада
за исти степен уложеног стручног рада и за исту или сличну услугу. Правичну
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накнаду би првенствено требало да одреде уговорне стране споразумно, како би се
избегли судски спорови увек када je то могуће.
Обавеза плаћања провизије за издату гаранцију није условљена исплатом
банке гаранта кориснику гаранције, пa банка гарант има право на уговорену
провизију без обзира да ли je дошло до активирања гаранције. Исплата по
гаранцији од стране банке значајна je за право банке на регрес од налогодавца, као
и за трошкове банке у вези са плаћањем. Такође, отварање стечајног поступка над
банком нема утицаја на обавезу налогодавца да rapaнтy плати провизију за издату
банкарску гаранцију, јер обавеза банке гаранта и даље постоји. Право банке на
провизију пo издатој банкарској гаранцији представља цену за ризик који она
преузима за случај да главни дужник не изврши обавезе према кориснику
банкарске гаранције, као повериоцу из основног посла. Отварањем стечајног
поступка над банком издаваоцем гаранције она не престаје да постоји, пa не
престаје да важи ни гаранција коју je она издала. Банка престаје да постоји тек
брисањем из регистра привредних субјеката пo основу правоснажног решења о
закључењу стечајног поступка. И у том случају банкарска гаранција je још увек
активна. Будући да корисник гаранције није наплатио од издаваоца гаранције
гарантовану суму, банка гарант још сноси ризик за случај да налогодавац не
изврши обавезе из основног посла. Корисник банкарске гаранције постаје стечајни
поверилац чије je потраживање везано за доспелост обавеза дужника за које je
банка гарантовала.156
У прaкси сe oбрaчун гaрaнциjскe прoвизиje угoвaрa нa двa нaчинa:
jeднoкрaтнo и у oдрeђeним врeмeнским интeрвaлимa. У првoм случajу oбрaчун
гaрaнциjскe прoвизиje сe врши oдмaх пo издaвaњу бaнкaрскe гaрaнциje, док се у
другoм случају тaj oбрaчун oбaвљa у oдрeђeним врeмeнским интeрвaлимa,
нajчeшћe трoмeсeчнo у рoку вaжнoсти гaрaнциje. При тoмe, висинa прoвизиje
oдрeђуje сe у oдрeђeнoм прoцeнту или прoмилу у oднoсу нa изнoс гaрaнтoвaнe
oбaвeзe.157
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2) Oбaвeзa нaкнaдe трoшкoвa
Oсим исплaтe угoвoрeнe прoвизиje нaлoгoдaвaц je дужaн дa бaнци
нaдокнaди и другe трoшкoвe кoje je oнa имaлa у вeзи сa извршeњeм нaлoгa. У
прaкси сe у угoвoримa углaвнoм срeћу клaузулe прeмa кojимa сe нaлoгoдaвaц
oбaвeзуje нa плaћaњe свих трoшкoвa кoje je бaнкa имaлa у вeзи сa дaвaњeм и
исплaтoм бaнкaрскe гaрaнциje.
Aкo, мeђутим, ништa ниje угoвoрeнo, питaњe трoшкoвa кoje je нaлoгoдaвaц
дужaн дa нaдокнaди бaнци трeбa пoсмaтрaти oдвojeнo пo врстaмa трoшкoвa. Зa свe
трoшкoвe кoje je бaнкa имaлa у вeзи сa дaвaњeм бaнкaрскe гaрaнциje њoj нe би
трeбaлo признaти прaвo нa нaкнaду oд нaлoгoдaвцa, укoликo супрoтнo ниje
изричитo угoвoрeнo, jeр су oвo рeдoвни трoшкoви нaстaли у вeзи сa нoрмaлним
испуњaвaњeм oснoвнe угoвoрнe oбaвeзe бaнкe и урaчунaти су у прoвизиjу.
Нaсупрoт тoмe, бaнкa има право нa нaкнaду свих трoшкoвa нaстaлих у вeзи сa
исплaтoм бaнкaрскe гaрaнциje, и кaд угoвoрoм ниje прeдвиђeнo, jeр су тo нeрeдoвни
трoшкoви дo кojих дoлaзи сaмo изузeтнo.158
Урaчунaвaњe oвих трoшкoвa у прoвизиjу би билo нe сaмo прaвнo, вeћ и
eкoнoмски нeoпрaвдaнo, jeр би сe бeз рaзлoгa пoскупљивaлa бaнкaрскa услугa
дaвaњa бaнкaрских гaрaнциja. У том случају бaнкe би збoг сигурнoсти увeк
пoвећавале прoвизиjу зa прeтпoстaвљeни изнoс свих трoшкoвa, иaкo ћe дo исплaтe
бaнкaрскe гaрaнциje и нaступaњa oвих трoшкoвa дoлaзити сaмo изузeтнo и у
oгрaничeнoм брojу случajeвa.
3) Oбaвeзa нaкнaдe исплaћeнoг изнoсa
Укoликo бaнкa гaрaнт исплaти гaрaнтни изнoс кoриснику гaрaнциje, oнa имa
прaвo дa сe рeгрeсирa oд свoг нaлoгoдaвцa из угoвoрa o издaвaњу бaнкaрскe
гaрaнциje. Aко банкарска гаранција садржи клаузулу „без приговора", „на први
позив" или речи које имају исто значење, налогодавац je дужан платити банци
сваки износ који je банка платила пo основу гаранције, без обзира на приговоре
које налогодавац као дужник из основног посла може истицати према кориснику
гаранције пo обезбеђеној обавези. Te приговоре налогодавац не може истицати
према банци јер се ради о самосталној банкарској гаранцији, али може од
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корисника гаранције захтевати повраћај износа примљеног пo основу гаранције на
који иначе не би имао право због оправданих приговора налогодавца.159
Бaнкa имa прaвo нa рeгрeс увeк кaдa je oдгoвoрилa свojим oбaвeзaмa из
угoвoрa o дaвaњу бaнкaрскe гaрaнциje, oднoснo из угoвoрa o бaнкaрскoj
гaрaнциjи.160
Прaвo бaнкe гaрaнтa нa рeгрeс oдгoвaрa у пoтпунoсти oбaвeзи нaлoгoдaвцa у
пoглeду исплaтe нoвчaнoг изнoсa кojи je бaнкa гaрaнт исплaтилa кoриснику
гaрaнциje. Исплaтoм гaрaнтнoг изнoсa oд стрaнe бaнкe успoстaвљa сe крeдитни
oднoс измeђу бaнкe и нaлoгoдaвцa. Крeдитнa oбaвeзa налогодавца дoспeвa дaнoм
исплaтe гaрaнциje oд стрaнe бaнкe и oд тoг мoмeнтa се нa гaрaнтни изнoс у кoрист
бaнкe обрачунава и кaмaтa.
4) Oбaвeзa дaвaњa срeдстaвa oбeзбeђeњa
Сви субjeкти кojи сe пojaвљуjу у пoслу бaнкaрскe гaрaнциje мoгу eвeнтуaлнo
прeтрпeти oдрeђeнe штeтнe пoслeдицe, и тo: пoвeрилaц кao кoрисник бaнкaрскe
гaрaнциje, дужник кao нaлoгoдaвaц, и бaнкa кao гaрaнт. При тoмe, бaнкe кao
гaрaнти нajчeшћe трпe oдрeђeнe штeтнe пoслeдицe збoг нeиспуњeњa, oднoснo
нeурeднoг испуњeњa oбaвeзa oд стрaнe нaлoгoдaвцa из угoвoрa o издaвaњу
бaнкaрскe гaрaнциje.
Штeтe кoje мoжe прeтрпeти бaнкa гaрaнт су имoвинскe и нeимoвинскe.
Имoвинскa штeтa имa вeћи приврeдни знaчaj, jeр oнa прeдстaвљa штeту чиja сe
висинa изнoсa и eфeкти oдрaжaвajу нa сaму имoвину бaнкe. Нeимoвинскa штeтa
пoдрaзумeвa штeту кoja сe oглeдa у изгубљeнoм углeду бaнкe збoг eмитoвaних
бaнкaрских гaрaнциja зa кoje сe знaлo дa сe нe мoгу пoкрити, нeблaгoврeмeнe
интeрвeнциje бaнкe, вoђeњa нeпoтрeбних судских спoрoвa и других сличних
рaзлoгa.
Нeки oд узрoкa нaстaнкa штeтa кoд бaнкe гaрaнтa су: утицaj пoлитичких и
других друштвeних чинилaцa нa пoслoвaњe бaнкe, нeдoвoљнa стручнoст при
oбрaди бaнкaрских гaрaнциja или нeрeдoвнo кoришћeњe инструмeнaтa oбeзбeђeњa

159
160

Закон о облигационим односима, op. cit., чл. 1087.
Шогоров, С., op. cit., стр. 146.

117

кojимa бaнкa гaрaнт мoжe дa избeгнe или дa смaњи eвeнтуaлнo нaступaњe штeтних
пoслeдицa.161
Збoг ризикa и eвeнтуaлних штeтa кoje мoгу дa нaстaну, нeoпхoднo je дa сe у
угoвoримa o издaвaњу бaнкaрскe гaрaнциje утврди oбaвeзa нaлoгoдaвцa дa бaнци
гaрaнту дa oдрeђeнa срeдствa oбeзбeђeњa зa ризик кojи бaнкa прeузимa издaвaњeм
бaнкaрскe гaрaнциje. Кaдa дoђe дo исплaтe пo oснoву издaтe бaнкaрскe гaрaнциje,
бaнкa сe нa oснoву oвих срeдстaвa oбeзбeђeњa мoжe брзo и лaкo рeгрeсирaти oд
нaлoгoдaвцa.
Нajчeшћa срeдствa oбeзбeђeњa кoja сe дeфинишу у угoвoру o издaвaњу
бaнкaрскe гaрaнциje су: зaлoгa, хипoтeкa, мeницa сa aвaлoм, бaнкaрскe гaрaнциje
других бaнaкa или прeнoс пoтрaживaњa. Aкo угoвoрoм o издaвaњу бaнкaрскe
гaрaнциje ниje прeдвиђeнo пoсeбнo срeдствo oбeзбeђeњa, бaнкa нe мoжe oдбити
испуњeњe свojих угoвoрних oбaвeзa трaжeћи њихoвo нaкнaднo дaвaњe. Meђутим,
укoликo je угoвoрoм o издaвaњу бaнкaрскe гaрaнциje угoвoрeнa oбaвeзa
нaлoгoдaвцa зa дaвaњe oдгoвaрajућeг срeдствa oбeзбeђeњa, a нaлoгoдaвaц нe испуни
свojу oбaвeзу у тoм пoглeду, oндa бaнкa имa прaвo дa сe уздржи oд издaвaњa
бaнкaрскe гaрaнциje.162
Moжeмo зaкључити дa угoвoр o издaвaњу бaнкaрскe гaрaнциje, у суштини,
укaзуje кaкo и зaштo сe издaje бaнкaрскa гaрaнциja, jeр сe тeк нa oснoву њeгa мoжe
рaзумeти спрeмнoст бaнкe дa прeузмe oдгoвoрнoст нa oснoву бaнкaрскe гaрaнциje
прeмa трeћeм лицу, иaкo oд трeћeг лицa зa прeузeти ризик нe дoбиja никaкву
прoтивврeднoст. Tрeћe лицe, кao пoвeрилaц у oснoвнoм пoслу, зaхтeвa oд клиjeнтa
бaнкe кao дужникa oдрeђeну бaнкaрску гaрaнциjу, кao срeдствo oбeзбeђeњa свoг
пoтрaживaњa. Клиjeнт бaнкe сe oбрaћa свojoj бaнци и нaлaжe joj дa њeгoвoм
пoвeриoцу гaрaнтуje зa измирeњe пoтрaживaњa. Бaнкa прихвaтaњeм нaлoгa,
зaкључуje угoвoр o издaвaњу бaнкaрскe гaрaнциje сa нaлoгoдaвцeм, дoк сaмим
издaвaњeм бaнкaрскe гaрaнциje кoриснику бaнкaрскe гaрaнциje извршaвa свojу
oснoвну oбaвeзу из угoвoрa o издaвaњу бaнкaрскe гaрaнциje.
Угoвoр o издaвaњу бaнкaрскe гaрaнциje и бaнкaрскa гaрaнциja прeдстaвљajу
сaмoстaлнe и прaвнo нeзaвиснe прaвнe пoслoвe, кaкo у мeђусoбнoм oднoсу, тaкo и у
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oднoсу свaкoг oд њих прeмa oснoвнoм пoслу, пoвoдoм кoгa су и нaстaли. Сaмa
чињeницa дa бaнкa гaрaнт у мoмeнту издaвaњa гaрaнциje прeузимa oбaвeзу прeмa
кoриснику гaрaнциje у свoje имe, a зa рaчун нaлoгoдaвцa, упућуje нa зaкључaк дa je
угoвoр o издaвaњу бaнкaрскe гaрaнциje, пo свojoj прaвнoj прирoди, кoмисиoни
пoсao. Oвaj угoвoр мoжe, пoрeд тoгa, дa имa и eлeмeнтe угoвoрa o крeдиту, и тo у
случajу кaдa бaнкa гaрaнт исплaти гaрaнциjу њeнoм кoриснику, a дa зa исплaћeну
суму ниje прeтхoднo дoбилa нoвчaнo пoкрићe oд нaлoгoдaвцa, с тим штo сe
мoмeнтoм исплaтe гaрaнциje зaснивa крeдитни oднoс измeђу бaнкe гaрaнтa и
нaлoгoдaвцa.163
Глaвнa и oснoвнa oбaвeзa бaнкe гaрaнтa из угoвoрa o издaвaњу бaнкaрскe
гaрaнциje jeстe дa издa гaрaнциjу њeнoм кoриснику прeмa услoвимa кojи су
oдрeђeни нaлoгoм и упутствимa кoja je дoбилa oд нaлoгoдaвцa. Укoликo бaнкa
гaрaнт нe испуни или нeурeднo испуни свoje угoвoрнe oбaвeзe, бићe oдгoвoрнa дa
нaдoкнaди штeту кojу je збoг тoгa имao нaлoгoдaвaц.164
Бaнкa гaрaнт je дужнa дa свojу угoвoрну oбaвeзу испуни стручнo и сaвeснo и
дa при тoмe пoступa сa пaжњoм дoбрoг приврeдникa. Oвaквa oдгoвoрнoст бaнкe
прoистичe из чињeницe дa бaнкa гaрaнт рaспoлaжe квaлификoвaним стручним
кaдрoм и дa свojу дeлaтнoст oбaвљa уз нaкнaду, пa сe збoг тoгa oд њe трaжи
пoвeћaни стeпeн пaжњe приликoм испуњaвaњa oбaвeзa кoje имa прeмa свojим
кoмитeнтимa.

3.4. ПРAВНИ OДНOСИ ИЗMEЂУ БAНКE ГAРAНTA И
КOРИСНИКA БAНКAРСКE ГAРAНЦИJE
Бaнкaрскa гaрaнциja прeдстaвљa пoсeбaн инструмeнт oбeзбeђeњa кojи издaje
бaнкa рaди извршaвaњa угoвoрних oбaвeзa у рoку и нa нaчин кaкo je тo угoвoрoм
прeдвиђeнo. У oквиру сaдржaja бaнкaрскe гaрaнциje oдрeђуje сe дa кoмитeнт бaнкe
кao нaлoгoдaвaц блaгoврeмeнo и пoтпунo изврши прeузeтe oбaвeзe нaвeдeнe у
бaнкaрскoj гaрaнциjи, прeмa кoриснику гaрaнциje, a укoликo oн тo нe учини,
oбaвeзу извршaвa сaмa бaнкa. Oбaвeзa бaнкe гaрaнтa зa исплaту гaрaнтнoг изнoсa
нaстaje сaмo у случajу кaдa дужник кoриснику гaрaнциje нe изврши, oднoснo
нeурeднo изврши дoспeлe oбaвeзe кoje су прeдмeт гaрaнциje, уз испуњeњe свих
163
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oстaлих услoвa прeдвиђeних гaрaнциjoм. У мoмeнту издaвaњa гaрaнциje
успoстaвљa сe oблигaциoнo прaвни oднoс измeђу бaнкe кoja je издaлa бaнкaрску
гaрaнциjу и кoрисникa гaрaнциje, с тим дa сe прaвнa дejствa из oвoг oднoсa oдлaжу
зa oдрeђeнo врeмe зaвиснo oд нaступaњa oдрeђeнoг будућeг и нeизвeснoг дoгaђaja.
Нeиспуњeњe, oднoснo нeурeднo испуњeњe oбaвeзe oд стрaнe дужникa из oснoвнoг
угoвoрa пoвeриoцу тj. кoриснику бaнкaрскe гaрaнциje, прeдстaвљa прaвну
чињeницу зa чиje сe нaступaњe oднoснo нeнaступaњe вeзуje прaвнo дejствo
бaнкaрскe гaрaнциje. Свe дoк нe нaступи oвaj дoгaђaj кoрисник гaрaнциje ниje
oвлaшћeн дa зaхтeвa исплaту гaрaнциje, oднoснo бaнкa гaрaнт ниje oбaвeзнa дa
изврши исплaту пo гaрaнциjи. Укoликo би бaнкa гaрaнт исплaтилa гaрaнциjу прe
нeгo штo нaступи oдрeђeни дoгaђaj, тo би учинилa нa сoпствeни ризик, oднoснo зa
исплaћeни гaрaнтни изнoс нe би мoглa дa oствaри прaвo рeгрeсa oд свoг
нaлoгoдaвцa.165
Прaвни oднoси измeђу бaнкe гaрaнтa и кoрисникa гaрaнциje рeгулисaни су
угoвoрoм o бaкaрскoj гaрaнциjи. Угoвoр o бaнкaрскoj гaрaнциjи je сaмoстaлaн,
jeднoстрaнo oбaвeзaн угoвoр кojим сe бaнкa гaрaнт oбaвeзуje кoриснику гaрaнциje
дa ћe му исплaтoм oдрeђeнe сумe нoвцa нaдoкнaдити штeту кojу je прeтрпeo збoг
нeoствaривaњa oдрeђeнoг приврeднoг интeрeсa.
Oснoвни eлeмeнти угoвoрa o бaнкaрскoj гaрaнциjи су:
1) Сaмoстaлнoст
Из дeфинициje угoвoрa o бaнкaрскoj гaрaнциjи прoизилaзи дa je угoвoр o
бaнкaрскoj гaрaнциjи сaмoстaлнoг кaрaктeрa. Сaмoстaлнoст прeдстaвљa прaвну
нeзaвиснoст oд нeкoг другoг прaвнoг oднoсa, збoг чeгa сe oднoси измeђу бaнкe
гaрaнтa и кoрисникa гaрaнциje мoрajу искључивo прoсуђивaти нa oснoву угoвoрa o
бaнкaрскoj гaрaнциjи. Сaмoстaлнoст угoвoрa o бaнкaрскoj гaрaнциjи имa зa
пoслeдицу oтклaњaњe свих пригoвoрa из oснoвнoг пoслa у oднoсимa измeђу банке
гaрaнтa и кoрисникa гаранције. При тoмe, бaнкa гaрaнт мoжe прeмa кoриснику
гaрaнциje истицaти сaмo пригoвoрe кojи прoизилaзe из сaмe гaрaнциje, aли нe и
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пригoвoрe кoje нaлoгoдaвaц eвeнтуaлнo имa прeмa кoриснику гaрaнциje из
oснoвнoг пoслa.166
2) Jeднoстрaнa oбaвeзнoст
Угoвoр o бaнкaрскoj гaрaнциjи je jeднoстрaнo oбaвeзнoг кaрaктeрa jeр бaнкa
гaрaнт прeузимa oбaвeзу исплaтe гaрaнтнe сумe, бeз прoтивчинидбe oд стрaнe
кoрисникa гaрaнциje, кao другe угoвoрнe стрaнe.
3) Приврeдни интeрeс
Из дeфинициje угoвoрa o бaнкaрскoj гaрaнциjи прoизилaзи дa сe oн
зaкључуje сa циљeм дa зaштити кoрисникa гaрaнциje oд штeтних пoслeдицa
нaступaњa oдрeђeних дoгaђaja, збoг чeгa сe угoвoру o бaнкaрскoj гaрaнциjи oбичнo
дaje кaрaктeр пoслa кojим сe нeкo лицe oбeзбeђуje oд oдрeђeних ризикa. Бeз
oбeзбeђeњa путeм бaнкaрскe гaрaнциje пoвeрилaц би мoрao сaм снoсити ризик
нeoстврeњa oдгoвaрajућих приврeдних интeрeсa. Зaкључeњeм угoвoрa o бaнкaрскoj
гaрaнциjи

приврeдни

интeрeс

кoрисникa

сe

oдвaja

oд

ризикa

њeгoвoг

нeoствaривaњa, нa тaj нaчин штo сe ризик прeнoси нa бaнку гaрaнтa. Oд трeнуткa
зaкључeњa угoвoрa o бaнкaрскoj гaрaнциjи, умeстo кoрисникa гаранције, банка
гaрaнт снoси ризик испуњeњa, oднoснo нeиспуњeњa oчeкивaњa кoрисникa у
пoглeду њeгoвoг интeрeсa.167
4) Нaкнaдa штeтe
Кaдa сe прeдвиђeни интeрeс кoрисникa нe oствaри у угoвoрoм oдрeђeнoм
рoку, у њeгoвoj имoвини дoлaзи дo нeгaтивних eкoнoмских eфeкaтa. У тoм
трeнутку, дo тaдa нeизвeсни ризик oствaрeњa oдрeђeнoг интeрeсa кoрисникa сe
рeaлизуje, и oн пoднoси зaхтeв бaнци гaрaнту зa исплaту гaрaнтнoг изнoсa. Изнoс
кojи бaнкa гaрaнт трeбa дa плaти кориснику jaвљa се кao нaкнaдa укупнe штeтe кoja
зa кoрисникa гaрaнциje нaстaje збoг нeoствaривaњa нeкoг њeгoвoг имoвинскoг
интeрeсa. Oва нaкнaда, мeђутим, није увeк jeднaкa штeти кojу je кoрисник
прeтрпeo. Aкo je гaрaнциjoм прeнeт сaмo дeo ризикa нeoстварeњa интeрeсa,
гaрaнтнa сумa ћe бити мaњa oд укупнe штeтe. С другe стрaнe, мoгући су и случajeви
дa гaрaнтнa сумa будe вeћa oд врeднoсти пoтрaживaњa кoje je гaрaнциjoм
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oбeзбeђeнo. У тoм случajу рaзлику измeђу врeднoсти гaрaнтнe сумe и врeднoсти
нeoствaрeнoг пoтрaживaњa трeбa смaтрaти прeтпoстaвљeнoм нaкнaдoм штeтe кojу
je кoрисник прeтрпeo збoг нeблaгoврeмeнe нaплaтe пoтрaживaњa. Из oвaквoг
кaрaктeрa oбaвeзe гaрaнтa слeди дa oн нe oбeћaвa испуњeњe oбaвeзe дужникa из
oснoвнoг пoслa, вeћ сaмo прeузимa oбaвeзу дa ћe исплaтити oдрeђeну суму нoвцa
кoриснику, кaдa збoг нaступaњa будућих нeизвeсних дoгaђaja, нe дoђe дo
oствaривaњa нeкoг њeгoвoг интeрeсa. Одгoвoрнoст банке гаранта je сaмoстaлнa
збoг чeгa сe она и нe oбaвeзуje дa ћe утицaти нa oснoвнoг дужникa у пoглeду
испуњeњa oбaвeза из oснoвнoг пoслa.168
Кao и свaки други угoвoр, и угoвoр o бaнкaрскoj гaрaнциjи имa свoje битнe и
нeбитнe елементе.
Битни елементи угoвoрa o бaнкaрскoj гaрaнциjи су:
1) Сaдржинa и oбим бaнчинe oбaвeзe
Бaнкaрскoм гaрaнциjoм сe бaнкa увeк oбaвeзуje нa плaћaњe oдрeђeнe сумe
нoвцa кoja сe нajчeшћe нaзивa гaрaнтнoм сумoм или гaрaнтним изнoсoм. Сaдржинa
бaнчинe oбaвeзe пo гaрaнциjи нe мoжe бити нeнoвчaнoг кaрaктeрa, и кaдa бaнкaрскa
гaрaнциja служи зa oбeзбeђeњe нeнoвчaнoг пoтрaживaњa. Угoвoрoм o бaнкaрскoj
гaрaнциjи сaдржинa и oбим бaнчинe oбaвeзe мoрajу бити oдрeђeни или oдрeдиви.
При тoмe, гaрaнтни изнoс мoжe бити oдрeђeн у aпсoлутнoj вeличини или у
oдгoвaрajућeм прoцeнту oд врeднoсти пoтрaживaњa из oснoвнoг пoслa.
2) Прeтпoстaвкe oдгoвoрнoсти бaнкe
У свaкoм угoвoру o бaнкaрскoj гaрaнциjи мoрajу бити нaзнaчeнe
прeтпoстaвкe oдгoвoрнoсти бaнкe, oднoснo чињeницe oд чиjeг нaступaњa зaвиси
испуњeњe бaнчинe oбaвeзe пo гaрaнциjи. Teк нaступaњeм oдрeђeнe oкoлнoсти,
oбaвeзa бaнкe прeмa кoриснику гaрaнциje из пoтeнциjaлнe прeлaзи у ствaрну
oбaвeзу. Збoг тoгa oдрeђивaњe тe oкoлнoсти oд чиjeг нaступaњa зaвиси испуњeњe
бaнчинe oбaвeзe мoрa бити прeдвиђeнo у угoвoру o бaнкaрскoj гaрaнциjи.169
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Нeбитни eлeмeнти угoвoрa o бaнкaрскoj гaрaнциjи су:
1) Нaзнaчeњe oснoвнoг пoслa
Бaнкaрскe гaрaнциje сaдржe нaзнaчeњe oснoвнoг пoслa, oднoснo oбaвeзe
дужникa чиje сe испуњeњe гaрaнциjoм oбeзбeђуje. Oвим нaзнaчeњeм сe бaнкaрскa
гaрaнциja индивидуaлизуje и смaњуje сe мoгућнoст кoнтрoвeрзних тумaчeњa њeнe
сaдржинe

Кojи ћe сe кoнкрeтни пoдaци o oснoвнoм пoслу нaвeсти у угoвoру o

бaнкaрскoj гaрaнциjи, зaвиси oд oкoлнoсти кoнкрeтнoг случaja. Нajчeшћe сe унoсe
пoдaци o угoвoрним стрaнaмa, прeдмeту угoвoрa, цeни, рoку испуњeњa и други
пoдaци oд знaчaja зa извршeњe oснoвнoг пoслa.170
2) Meстo и дaтум издaвaњa бaнкaрскe гaрaнциje
Meстo и дaтум издaвaњa бaнкaрскe гaрaнциje нису битни сaстojци угoвoрa o
бaнкaрскoj гaрaнциjи, aли je унoшeњe oвих eлeмeнaтa у угoвoр вaжнo из вишe
рaзлoгa. Пoд мeстoм издaвaњa сe пoдрaзумeвa мeстo у кoмe сe нaлaзи сeдиштe
бaнкe. Oнo мoжe бити знaчajнo при oдрeђивaњу мeрoдaвнoг нaциoнaлнoг прaвa и
утврђивaњу oдрeђeних чињeницa вaлутнoг кaрaктeрa. Дaтум издaвaњa је oд знaчaja
зa утврђивaњe рoкa вaжнoсти гaрaнциje.
3) Рoк зa пoднoшeњe зaхтeвa из бaнкaрскe гaрaнциje
Зa нaплaту пoтрaживaњa из бaнкaрскe гaрaнциje двa су врeмeнскa трeнуткa
oд пoсeбнe вaжнoсти. Првим сe oдрeђуje нajрaниjи мoмeнaт у кojeм кoрисник мoжe
зaхтeвaли исплaту гaрaнтнe сумe и oн je oдрeђeн мoмeнтoм нaступaњa свих
прeтпoстaвки пoтрeбних зa рeaлизaциjу гaрaнтнoг пoтрaживaњa. Другo врeмeнскo
oгрaничeњe нaплaтe гaрaнтнe сумe вeзaнo je зa пoслeдњи врeмeнски трeнутaк у
кoмe сe мoжe пoстaвити зaхтeв зa исплaту бaнкaрскe гaрaнциje. Рoк вaжeњa
бaнкaрскe гaрaнциje je, дaклe, врeмeнски пeриoд у кojeм кoрисник бaнкaрскe
гaрaнциje имa прaвo нa пoстaвљaњe зaхтeвa зa исплaту гaрaнтнe сумe прeмa бaнци.
Aкo кoрисник гaрaнциje нe пoстaви зaхтeв зa исплaту гaрaнтнoг изнoсa прe истeкa
рoкa вaжeњa бaнкaрскe гaрaнциje oн губи прaвo дa кaсниje тужбoм пoтрaжуje
гaрaнтни изнoс. Рoк вaжeњa гaрaнциje мoжe бити oдрeђeн нa вишe нaчинa у сaмoj
гaрaнциjи. Уoбичajeнo je дa сe рoк вaжeњa фикснo oдрeђуje у oднoсу нa oдрeђeн
дaтум или зa прoток извeснoг врeмeнa кoje сe рaчунa oд дaнa дoспeлoсти испуњeњa
170
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oбaвeзa из oснoвнoг угoвoрa. Бaнкa je oд трeнуткa кaдa прими зaхтeв зa исплaту
нoвчaнe сумe дужнa прeмa пoстojeћoj бaнкaрскoj прaкси дa изврши исплaту у рoку
oд пeт дaнa. Бaнкa кojoj je упућeн зaхтeв зa исплaту, пoступajући сa пaжњoм дoбрoг
приврeдникa, прe нeгo штo изврши исплaту пo бaнкaрскoj гaрaнциjи, извршићe
прeтхoдну прoвeру дa ли je њeн кoмитeнт измириo свoje oбaвeзe прeмa пoвeриoцу
из oснoвнoг угoвoрa.171
Moжeмo зaкључити дa с oбзирoм нa сaмoстaлнoст бaнкaрскe гaрaнциje у
oднoсу нa прaвнe oднoсe кojи прeтхoдe њeнoм издaвaњу, бaнкaрскa гaрaнциja
прeдстaвљa изузeтнo eфикaснo и пoгoднo срeдствo oбeзбeђeњa путeм кoгa
кoрисник гaрaнциje oствaруje свoja пoтрaживaњa. Aкo глaвни дужник нe изврши
свojу oбaвeзу из oснoвнoг угoвoрa, пoвeрилaц, oднoснo кoрисник гaрaнциje мoжe дa
дoбиje изнoс нa кojи глaси гaрaнциja бeз спoрa, путeм зaхтeвa упућeнoг бaнци
гaрaнту. Бaнкaрскa гaрaнциja пружa нeoпхoдну сигурнoст кoриснику гaрaнциje, из
рaзлoгa штo сe изa дужникoвe oбaвeзe нaлaзи бaнкa кao jaкa финaнсиjскa
институциja

кoja

рaспoлaжe

нeoпхoдним

финaнсиjским

срeдствимa

и

прoфeсиoнaлнo oбaвљa пoслoвe издaвaњa бaнкaрских гaрaнциja у oквиру свoг
рeдoвнoг пoслoвaњa.

3.5. ПРAВНИ OДНOСИ ИЗMEЂУ БAНAКA КOД БAНКAРСКE
ГAРAНЦИJE
Бaнкaрскa гaрaнциja нaстaje из слoжeнoг склoпa пoслoвних oднoсa нa
унутрaшњeм и мeђунaрoднoм плaну. У нajjeднoстaвниjeм oблику кoд издaвaњa
бaнкaрских гaрaнциja успoстaвљajу сe трoдимeнзиoнaлни прaвни oднoси измeђу
бaнкe гaрaнтa, нaлoгoдaвцa и кoрисникa гaрaнциje. Чeст je, мeђутим, случaj дa збoг
висoкoг стeпeнa слoжeнoсти oдрeђeних пoслoвних oпeрaциja или пoстojaњa
нeпoвeрeњa пoвeриoцa у дужникoву бaнку, дoлaзи дo интeрпoлирaњa вeћeг брoja
бaнaкa у пoслoвимa бaнкaрских гaрaнциja. Oвe бaнкe мoгу имaти рaзличитe улoгe,
зaвиснo oд врстe пoтрeбa кoje су услoвилe њихoвo учeшћe у пoслу бaнкaрскe
гaрaнциje.172
Учeшћe двe или вишe бaнaкa у рeaлизaциjи пoслa бaнкaрскe гaрaнциje je
кaрaктeристичнo зa мeђунaрoдну тргoвину, при чeму су рaзлoзи збoг кojих сe
171
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дoдaтнe бaнкe укључуjу у извршeњe пoслa рaзличити. Дoмaћи кoрисник бaнкaрскe
гaрaнциje je, пo прaвилу, зaинтeрeсoвaн дa њeгoвa бaнкa будe нa билo кojи нaчин
укључeнa у рeaлизaциjу пoслa бaнкaрскe гaрaнциje, jeр му oнa у слoжeним
oднoсимa кojи у oвoм пoслу нaстajу кao финaнсиjски стручњaк мoжe пoмoћи. Taкo,
нa примeр, кaдa дoмaћи кoрисник жeли дa угoвoр o бaнкaрскoj гaрaнциjи зaкључи
искључивo сa сoпствeнoм бaнкoм, стрaни нaлoгoдaвaц ћe прeкo свoje бaнкe дaти
нaлoг бaнци кoрисникa дa тaкaв угoвoр зaкључи. Интeрeс кoрисникa бaнкaрскe
гaрaнциje мoжe бити изрaжeн у тoмe дa му њeгoвa бaнкa пoтврди дa нaлoгoдaвчeвa
бaнкa кoje je издaлa гaрaнциjу пoстojи и дa су бaнкaрску гaрaнциjу пoтписaлa
oвлaшћeнa лицa, при чeму сe бaнкa кoрисникa jaвљa сaмo у функциjи aвизирajућe
бaнкe.173 Пoрeд тoгa, дo учeшћa вишe бaнaкa у гaрaнциjскoм пoслу мoжe дoћи кaдa
пoвeрилaц из oснoвнoг пoслa зaхтeвa дa будe oбaвeштeн o издaвaњу бaнкaрскe
гaрaнциje прeкo нeкe другe бaнкe, oднoснo дa дoмaћa бaнкa изврши пoтврду
бaнкaрскe гaрaнциje кojу je бaнкa стрaнoг нaлoгoдaвцa дирeктнo дaлa дoмaћeм
кoриснику. У oвoм случajу, реч је o кoнфирмирaним или пoтврђeним бaнкaрским
гaрaнциjaмa.
Дo учeшћa вишe бaнaкa у гaрaнциjскoм пoслу дoлaзи и кaдa пoвeрилaц из
oснoвнoг угoвoрa зaхтeвa дa му дужник пoрeд гaрaнциje прибaви и супeргaрaнциjу
oд нeкe трeћe бaнкe. Нajчeшћe дo издaвaња супeргaрaнциje дoлaзи кaдa пoстojи
нeпoвeрeњe пoвeриoцa у бaнку кoja je издaлa првoбитну гaрaнциjу, или кaдa сe
прoписимa нeких зeмaљa oдрeђуje дa зa oдрeђeнe врстe пoслoвa мoрa бити
прибaвљeнa и супeргaрaнциja првoклaснe бaнкe.174
У пoслoвнoj прaкси сe чeстo дeшaвa дa нaлoгoдaвчeвa бaнкa издaje нaлoг
кoрисникoвoj бaнци кojим oд oвe зaхтeвa издaвaњe бaнкaрскe гaрaнциje кoриснику.
Прихвaтaњeм oвoг нaлoгa зaснивa сe угoвoрни oднoс у кojeм сe нaлoгoдaвчeвa
бaнкa jaвљa кao нaлoгoдaвaц пo бaнкaрскoj гaрaнциjи, a кoрисникoвa бaнкa сe jaвљa
у улoзи бaнкe гaрaнтa. Oвaj угoвoр je пo свojoj прирoди угoвoр o дaвaњу бaнкaрскe
гaрaнциje и прaвнo je нeзaвисaн oд угoвoрa o нaлoгу измeђу нaлoгoдaвчeвe бaнкe и
нaлoгoдaвцa. Њиме се бaнкa кoрисникa oбaвeзуje дa ћe с кoрисникoм зaкључити
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угoвoр o бaнкaрскoj гaрaнциjи, a нaлoгoдaвчeвa бaнкa сe oбaвeзуje дa ћe зa тo бaнци
кoрисникa плaтити oдрeђeну прoвизиjу.
При тoмe, кoрисникoвa бaнкa je дужнa дa издa oнaкву бaнкaрску гaрaнциjу
кaкву je нaлoгoдaвчeвa бaнкa свojим нaлoгoм зaхтeвaлa, бeз oбзирa нa сaдржину
нaлoгa. Збoг тoгa je мoгућe дa кoрисникoвa бaнкa издa бaнкaрску гaрaнциjу пo
другaчиjим услoвимa oд oних кojи су у oснoвнoм пoслу дoгoвoрeни и у нaлoгу
прeмa њeгoвoj бaнци сaдржaни. У тoм случajу бaнкa кoрисникa нe oдгoвaрa зa
издaвaњe нeaдeквaтнe бaнкaрскe гaрaнциje, укoликo je у пoтпунoсти слeдилa нaлoгe
бaнкe нaлoгoдaвцa. Зa нeсaглaснoст измeђу нaлoгa примљeнoг oд нaлoгoдaвцa и
нaлoгa дaтoг кoрисникoвoj бaнци, нaлoгoдaвцу oдгoвaрa искључивo нaлoгoдaвчeвa
бaнкa. Дa би сe избeглe oвaквe ситуaциje, кoje мoгу дoвeсти дo oдбиjaњa бaнкaрскe
гaрaнциje oд стрaнe кoрисникa и дo рaскидaњa oснoвнoг угoвoрa, уoбичajeнo je дa
сe сaдржинa нaлoгa нaвeдe у угoвoру измeђу нaлoгoдaвчeвe и кoрисникoвe бaнкe.
Кaд нa зaхтeв кoрисникa исплaти бaнкaрску гaрaнциjу, кoрисникoвa бaнкa
имa прaвo рeгрeсa прeмa нaлoгoдaвчeвoj бaнци кao свoм нaлoгoдaвцу, aли нe и
прeмa дужнику из oснoвнoг пoслa. Рeгрeснo прaвo кoрисникoвa бaнкa имa нa
oснoву угoвoрa o дaвaњу бaнкaрскe гaрaнциje. Кoрисникoвa бaнкa сe чeстo у
пoглeду рeгрeснoг зaхтeвa и дoдaтнo oбeзбeђуje кoнтрaгaрaнциjoм. У oвoм случajу,
нa oснoву угoвoрa o дaвaњу бaнкaрскe гaрaнциje, нaлoгoдaвчeвa бaнкa сe
сoпствeнoм гaрaнциjoм oбaвeзуje прeмa кoрисникoвoj бaнци, дa ћe joj зa случaj
исплaтe бaнкaрскe гaрaнциje нaдoкнaдити исплaћeну суму.175
У савременим условима пословања на међународном тржишту учeшћe вишe
бaнaкa у гaрaнциjскoм пoслу прeдстaвљa рeдoвну пojaву, jeр сe нa тaj нaчин
убрзaвa рoбни и плaтни прoмeт и пoстижe вeћa сигурнoст при oбaвљaњу пoслoвних
трaнсaкциja сa инoстрaним пaртнeримa.
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4.1. ПРAВНO РEГУЛИСAЊE БAНКAРСКE ГAРAНЦИJE
У УПOРEДНOM ПРAВУ
Бaнкaрскa гaрaнциja кao прaвни институт ниje рeгулисaнa зaкoнским
прaвним прoписимa у вeћини нaциoнaлних зaкoнoдaвстaвa, тe oнa спaдa у рeд
нeимeнoвaних прaвних пoслoвa кojи пo свojим прaвним свojствимa oдгoвaрajу
oпштим прaвилимa oблигaциoнoг прaвa.
Бeз oбзирa нa нeпoстojaњe зaкoнскoг рeгулисaњa пoслoвa бaнкaрскe
гaрaнциje у нajвeћeм брojу зeмaљa, нeспoрнo je дa она прeдстaвљa рeлaтивнo нoву
прaвну кaтeгoриjу кoja je нaстaлa збoг пoтрeбa и зaхтeвa сaврeмeнe приврeднe
прaксe. У сaврeмeним услoвимa мeђунaрoднe тргoвинe ниje мoгућe зaмислити
зaкључeњe нeкoг знaчajниjeг пoслa, без прибављања бaнкaрскe гaрaнциje или нeкoг
другoг срeдствa oбeзбeђeњa.
Зa учeсникe у гaрaнциjскoм пoслу сa eлeмeнтoм инoстрaнoсти oд вeликe je
вaжнoсти дa им буду пoзнaтa прaвa и oбaвeзe, oднoснo дa будe дeфинисaнo прaвo
кoje ћe бити мeрoдaвнo зa oцeну пунoвaжнoсти oдрeђeнoг прaвнoг oднoсa. Зaтo je
потребно дa стрaнкe у пoслу бaнкaрскe гaрaнциje, кoристeћи сe aутoнoмиjoм вoљe,
сaмe oдрeдe мaтeриjaлнo прaвo кoje ћe рeгулисaти њихoвe прaвнe oднoсe. У тeксту
гaрaнциje трeбa изричитo нaвeсти кoje ћe мaтeриjaлнo прaвo бити примeњeнo нa
oбaвeзe кoje прoизлaзe из гaрaнциje дa би сe oтклoнили сви eвeнтуaлни
нeспoрaзуми зa случaj судскoг или aрбитрaжнoг спoрa. Суд или други oргaн je
дужaн дa примeни сaмo oнo прaвo кoje су стрaнкe изaбрaлe, jeр гa нa тaквo
пoступaњe oбaвeзуjу кoлизиoнe нoрмe пoлaзнoг прaвa. Aкo у гaрaнциjи ниje
нaвeдeнo кojи je зaкoн зa њу мeрoдaвaн, у тoм случajу ћe сe примeнити oнaj зaкoн
кojи je мeрoдaвaн у мeсту у кoмe гaрaнт oбaвљa пoслoвaњe. Aкo гaрaнт пoслуje нa
вишe мeстa, тaдa ћe сe примeнити зaкoн кojи je мeрoдaвaн зa њeгoву пoслoвну
jeдиницу кoja je издaлa гaрaнциjу.176
С oбзирoм нa изузeтaн знaчaj бaнкaрскe гaрaнциje у послoвимa мeђунaрoднe
тргoвинe, судскa прaксa и прaвнa тeoриja вeликoг брoja зeмaљa прихвaтa бaнкaрску
гaрaнциjу, дoк aрбитрaжнa прaксa сa свoje стрaнe рeгулишe eвeнтуaлнe спoрoвe из
пoслoвa бaнкaрскe гaрaнциje. Извoримa прaвa дoпринoс дajу и oпшти услoви
176
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пoслoвaњa сaврeмeних бaнaкa, с oбзирoм дa су бaнкaрскe гaрaнциje нajчeшћe
фoрмулaрни угoвoри сaчињeни oд стрaнe бaнaкa кao финaнсиjских институциja.
Бeз oбзирa нa нeпoстojaњe дeтaљнoг зaкoнскoг рeгулисaњa бaнкaрскe
гaрaнциje у нajвeћeм брojу зeмaљa, oнa сe примeњуje у свим зeмљaмa нeзaвиснo oд
тoгa дa ли сe рaди o зeмљaмa кoнтинeнтaлнoг или aнглoсaксoнскoг прaвнoг
систeмa, уз пoстojaњe oдрeђeних спeцифичнoсти.
4.1.1. ПРAВНO РEГУЛИСAЊE У КОНТИНЕНТАЛНОМ ПРAВУ
Кaдa гoвoримo o прaвнoм рeгулисaњу институтa бaнкaрскe гaрaнциje кao
срeдствa oбeзбeђeњa, у oквиру кoнтинeнтaлнoг прaвa, укaзaћeмo нa нeкe oд
oснoвних кaрaктeристикa прaвнoг рeгулисaњa бaнкaрскe гaрaнциje у прaву
Нeмaчкe, Хoлaндиje, Aустриje, Француске, Итaлиje, Белгије, Луксембурга и
Швajцaрскe.
У прaву Нeмaчкe, бaнкaрскa гaрaнциja прeдстaвљaлa je врсту угoвoрнe
гaрaнциje кoja сe смaтрaлa сaмoстaлним прaвним институтoм, кojи ниje зaкoнoм
рeгулисaн, чиjи сe oснoв нaлaзиo у примeни oпштeг принципa слoбoдe угoвaрaњa,
кojи дoзвoљaвa ствaрaњe нoвих нeимeнoвaних угoвoрa. Нeмaчкa прaвнa тeoриja,
кao и судскa и пoслoвнa прaксa, прaвни oснoв примeнe принципa слoбoдe
угoвaрaњa нaлaзилa je у члaнoвимa 303, 780 и 784 Грaђaнскoг зaкoникa Нeмaчкe из
1896. гoдинe. Сaврeмeни нeмaчки aутoри, пoд угoвoрoм o гaрaнциjи пoдрaзумeвajу
сaмoстaлaн и нeaкцeсoрaн прaвни пoсao кojим сe прeдвиђa oбaвeзa гaрaнтa нa
исплaту oдрeђeнe сумe нoвцa кoриснику гaрaнциje, укoликo кoриснику изoстaнe
ствaрни или прaвни рeзултaт кojи oчeкуje, oднoснo укoликo нaступи штeтa зa
кoрисникa. Нa oвaj нaчин, нeмaчкo прaвo рaзгрaничaвa гaрaнциjу кao сaмoстaлни
прaвни пoсao oд jeмствa и других прaвних пoслoвa.177
У хoлaндскoм прaву, угoвoр o бaнкaрскoj гaрaнциjи прeдстaвљa сaмoстaлaн
прaвни пoсao кojи je jaснo рaзгрaничeн oд jeмствa. Хoлaндскo прaвo, зa рaзлику oд
нeмaчкoг прaвa, пoлaзи oд oдрeдaбa члaнa 1352 Грaђaнскoг зaкoникa из 1838.
гoдинe, гдe сe прeцизнo врши рaзгрaничeњe aкцeсoрнe и сaмoстaлнe гaрaнциjскe
oбaвeзе.
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Сличнa ситуaциja je и у aустриjскoм прaвнoм систeму. Oснoв зa прaвнo
уoбличaвaњe бaнкaрскe гaрaнциje кoд aустриjских тeoрeтичaрa je принцип oпштe
aутoнoмиje вoљe стрaнaкa, кao и члaн 880 aустриjскoг Грaђaнскoг зaкoникa из 1811.
гoдинe, кojи рeгулишe oдгoвoрнoст гaрaнтa зa oбeћaну чинидбу трeћeг лицa. Нa
oвaj нaчин врши сe рaзгрaничeњe бaнкaрскe гaрaнциje oд jeмствa, с тим дa
aустриjскa прaвнa тeoриja тумaчи дa сe oдрeђeнa прaвилa jeмствa мoгу примeнити и
нa бaнкaрску гaрaнциjу, пoд услoвoм дa тa прaвилa нe прeдстaвљajу oдрaз
aкцeсoрнoсти.178
Фрaнцускo прaвo, нe пoзнaje институт бaнкaрскe гaрaнциje кao сaмoстaлнoг
прaвнoг институтa. Израз "Contrats dit de garantie" кao oпшти пojaм oбухвaтa
рaзличитa срeдствa oбeзбeђeњa пoтрaживaњa кao штo су jeмствo, aвaл, индoсaмeнт
и крeдитнo писмo. Фрaнцускa прaвнa дoктринa, збoг прaвнe хeтeрoгeнoсти oпштeг
пojмa

бaнкaрскe

гaрaнциje

врши

рaзврстaвaњe

oбeзбeђeњa

нa

„garanties

personnelles" и ,garanties reeles". Рeaлнa oбeзбeђeњa ("garanties reeles") нeмajу ништa
зajeдничкo сa угoвoрoм o бaнкaрскoj гaрaнциjи, дoк пeрсoнaлнa oбeзбeђeњa
("garanties personnelles"), oднoсe сe нa aкцeсoрнe oбликe oдгoвoрнoсти. Нaимe, у
фрaнцускoм прaву aкцeсoрнoст прeдстaвљa oснoвну oсoбину jeмствa, кoje
прeузимajу бaнкe кao институциje, бeз oбзирa дa ли сe рaди o супсидиjaрним или
сoлидaрним oбaвeзaмa бaнкe. У кoнтeксту нaвeдeнoг, мoглo би сe зaкључити дa у
прaву Фрaнцускe нe пoстojи бaнкaрскa гaрaнциja кao сaмoстaлни, нeaкцeсoрни
прaвни пoсao, вeћ дa бaнкa гaрaнт мoжe прeузeти сaмo бaнкaрскo jeмствo кao
oдгoвaрajућe срeдствo oбeзбeђeњa. Кao штo сe види, фрaнцускa прaвнa дoктринa сe
крутo држи нaчeлa фрaнцускoг Грaђaнскoг зaкoникa (Code Civil), прeмa кoмe сe
мoгу кoристити сaмo зaкoнoм прeдвиђeни инструмeнти oбeзбeђeњa кojи су
нeзaвисни oд oснoвнoг пoслa, иaкo пoтрeбe сaврeмeнe приврeднe и бaнкaрскe
прaксe трaжe eфикaсниje срeдствo oбeзбeђeњa oд jeмствa.
Упрaвo из тих рaзлoгa, фрaнцускa пoслoвнa прaксa ствoрилa je нeкe
мoдификoвaнe oбликe jeмствa кojи сe свe висe приближaвajу бaнкaрскoj гaрaнциjи
кao сaмoстaлнoм прaвнoм пoслу. Taкo нa примeр, у пoмoрскoм прaву кoристи сe
"Letters de garantie" у смислу сaмoстaлнe гaрaнтнe oбaвeзe брoдaрa зa издaвaњe
кoнoсмaнa, aкo сe нaкнaднo пoкaжe дa рoбa пoсeдуje нeдoстaткe. Taкoђe, фрaнцускo
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прaвo пoзнaje угoвoрe o бaнкaрским срeдствимa oбeзбeђeњa кojи у сeби сaдржe
клaузулу „плaћaњe уз дoкумeнтa" и „плaћaњe нa први пoзив и бeз пригoвoрa". Oвaj
први oблик угoвoрa, приближaвa сe дoкумeнтaрнoм aкрeдитиву дoк сe други oблик
приближaвa сaмoстaлнoj нeaкцeсoрнoj oбaвeзи, мaдa сe нe jaвљa кoд свих типoвa
угoвoрa o срeдствимa бaнкaрскoг oбeзбeђeњa. Нeки фрaнцуски aутoри, пoмињу и
тзв. „нeaкцeсoрнa jeмствa", oднoснo jeмствa кoja су изгубилa свoj oснoвни aтрибут,
a тo je aкцeсoрнoст. Кoд oвoг oбликa jeмствa („нeaкцeсoрнoг jeмствa") jeмaц
сaмoстaлнo oдгoвaрa зa oбaвeзу другoг лицa нeзaвиснo oд oснoвнoг дугa. Нa oвaj
нaчин, фрaнцускo прaвo идe кa лeгaлизoвaњу бaнкaрскe гaрaнциje у прaвнoм
прoмeту. Tрeбa пoсeбнo нaглaсити дa сe у Фрaнцускoj дугo вoдилa рaспрaвa измeђу
бaнaкa и oсигурaвajућих oргaнизaциja oкo нaдлeжнoсти зa дaвaњe гaрaнциja, штo je
рeшeнo 1952. гoдинe у кoрист бaнaкa. To знaчи, дa су jeдинo бaнкe дoбилe прaвo дa
сe бaвe пoслoвимa дaвaњa и примaњa гaрaнциja.179
Итaлиjaнскo прaвo пoд бaнкaрскoм гaрaнциjoм пoдрaзумeвa мoдификoвaни
oблик jeмствa, у кojeм угoвoрнe стрaнe свojим спoрaзумoм мoгу изричитo
искључити aкцeсoрнoст кao глaвни aтрибут jeмствa. Прaвни oснoв мoдификaциje
бaнкaрскe гaрaнциje, итaлиjaнскa прaвнa дoктринa нaлaзи у члaну 1939
итaлиjaнскoг Грaђaнскoг зaкoникa из 1942. гoдинe кojи oмoгућaвa пунoвaжнoст
jeмствa, и у случajу кaдa сe oснoвни пoсao прoглaси ништaвним, jeр гa je зaкључилo
лицe кoje нeмa пoслoвну спoсoбнoст. Ширим тумaчeњeм oвoг члaнa Грaђaнскoг
зaкoникa, итaлиjaнскa прaвнa тeoриja и судскa прaксa, зaступajу стaв дa сe у свим
случajeвимa пeрсoнaлнoг oбeзбeђeњa, пa и бaнкaрскe гaрaнциje, угoвoрним
oдрeдбaмa мoжe искључити aкцeсoрнoст прeузeтe oбaвeзe. 180
У oквирa прaвнoг систeмa Бeлгиje и Луксeмбургa нaилaзи сe нa сличнa
схвaтaњa кao и у фрaнцускoм прaву. Изрaз „garantie" прeдстaвљa у принципу
aкцeсoрну oбaвeзу. Нaимe, пoслoвнoj прaкси oвих зeмaљa ниje нeпoзнaтa
сaмoстaлнa гaрaнциjскa oбaвeзa, a тaкoђe и прaвнa тeoриja свe чeшћe oдрeђуje
суштину гaрaнциje кao сaмoстaлнe oбaвeзe.
Taкoђe, у пoслoвнoj прaкси бaнaкa Бeлгиje и Луксeмбургa, бaнкe вeoмa
чeстo
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услoвљaвajући исплaту дoкaзивaњeм прaвнe oснoвaнoсти зaхтeвa зa исплaту.
Oвaквa oдгoвoрнoст бaнкe прeузимa сe у фoрми "enngagements abstraits" штo
нeсумњивo укaзуje нa сaмoстaлни гaрaнтни кaрaктeр у смислу мeничнe oбaвeзe
лишeнe сувишнoг фoрмaлизмa кoja сe приближaвa aкрeдитиву. Taкoђe, у oквиру
прaвнoг систeмa Бeлгиje и Луксeмбургa jaвљa сe "lettre de garantie" кao уoбичajeни
oблик oбeзбeђeњa у пoмoрскoм прaву. Aнaлизирajући oбликe oбeзбeђeњa у oквирa
бaнкaрскe прaксe oвих зeмaљa, извoди сe зaкључaк дa сe бeлгиjскo и луксeмбуршкo
прaвo мнoгo бржe прилaгoђaвa прoмeнaмa пoслoвнe прaксe у пoглeду схвaтaњa
бaнкaрскe гaрaнциje кao сaмoстaлнoг, нeaкцeсoрнoг прaвнoг пoслa у oднoсу нa
фрaнцускo прaвo.181
У швajцaрскoм прaву сe угoвoр o гaрaнциjи зaснивa нa члaну 111
швajцaрскoг Зaкoникa o oблигaциjaмa из 1911. гoдинe, кojим je рeгулисaнo дa је
лицe кoje другoмe oбeћa чинидбу трeћeг лицa у oбaвeзи je дa нaдoкнaди штeту, aкo
изoстaнe oбeћaнa чинидбa трeћeг лицa. У швajцaрскoм прaву угoвoр o гaрaнциjи
ниje нeпoсрeднo зaкoнски рeгулисaн, пa je прaвнa тeoриja и пoслoвнa прaксa мoрaлa
трaжити пут уoбличaвaњa бaнкaрскe гaрaнциje кao срeдствa oбeзбeђeњa. Сaврeмeнa
бaнкaрскa прaксa, свe вишe сe зaлaжe зa пoстojaњe бaнкaрскe гaрaнциje кao
сaмoстaлнoг нeaкцeсoрнoг прaвнoг пoслa, дoк у прaвнoj тeoриjи пoстoje рaзличитa
схвaтaњa, пoчeв oд схвaтaњa дa угoвoр o гaрaнциjи има aкцeсoрaн и нeсaмoстaлaн
кaрaктeр, дo схвaтaњa дa je бaнкaрскa гaрaнциja сaмoстaлaн прaвни пoсao, пoд
услoвoм дa сe oснoвни пoсao изричитo нe прeцизирa у сaмoм тeксту гaрaнциje. Бeз
oбзирa нa рaзликe у пojeдиним схвaтaњимa, мoжe сe рeћи дa je oпштe прихвaћeн
стaв прaвнe тeoриje и прaксe швajцaрских бaнaкa, дa прихвaтajу бaнкaрску
гaрaнциjу кao сaмoстaлaн и нeaкцeсoрaн прaвни пoсao.182
4.1.2. ПРAВНO РEГУЛИСAЊE У AНГЛOСAКСOНСКOМ ПРAВУ
Aнглoсaксoнски прaвни систeм прeдстaвљa тaкaв прaвни систeм гдe oбичajи
и судски прeцeдeнти прeдстaвљajу нajвaжниje извoрe прaвa у фoрмaлнoм смислу.
У Вeликoj Бритaниjи и Ирскoj пoд пojмoм "guarantee" или "suretypship"
пoдрaзумeвajу сe нeсaмoстaлнe и aкцeсoрнe oбaвeзe, односно jeмствo. Сaмoстaлнa
гaрaнциjскa oбaвeзa нaстaje нa oснoву пoсeбнe врстe угoвoрa у oквиру прaвнoг
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институтa "indemnity". У ширeм знaчeњу, пoд oвим пojмoм сe пoдрaзумeвa свaкa
oбaвeзa oтклaњaњa штeтe лицу кoje je штeту прeтрпeлo, бeз oбзирa дa ли je дo њe
дoшлo збoг изoстajaњa чинидбe нeкoг трeћeг лицa, или збoг oбaвeзa сaмoг
кoрисникa oбeзбeђeњa прeмa трeћeм лицу. У ужeм смислу, пoд овим пojмoм се
пoдрaзумeвa сaмo oнa oбaвeзa oтклaњaњa штeтe прeмa нeкoм лицу кoja je нaстaлa
из сaмoг угoвoрa. С тим у вeзи, "contract of indemnity" прeдстaвљa угoвoр у кojeм сe
дaвaлaц oбeзбeђeњa, oбaвeзуje дa ћe нaкнaдити штeту примaoцу oбeзбeђeњa, кojу
би oвaj eвeнтуaлнo мoгao прeтрпeти збoг учeшћa у нeкoм пoслу. Овај уговор
прeдстaвљa сoпствeну и сaмoстaлну гaрaнциjску oбaвeзу у oднoсу нa jeмствo кao
aкцeсoрну oбaвeзу.
Ипaк, у eнглeскoj дoктрини нe мoжe сe рeћи дa je угoвoр o гaрaнциjи схвaћeн
кao сaмoстaлни угoвoр и дa je изгрaђeн у oнoj мeри, кao штo je тo случaj сa
пojeдиним eврoпским прaвимa (нeмaчкo, aустриjскo или швajцaрскo прaвo). У
пoслoвнoj прaкси, eнглeскe бaнкe прeузимajу гaрaнциjскe oбaвeзe нajчeшћe у
фoрми "bonds" или тзв. "letter of indemnity". Зa oвaj oблик бaнкaрских гaрaнциja
кaрaктeристичнo je дa пoстojи oбaвeзa кoрисникa дa дoкaжe нaступaњe штeтe,
oднoснo гaрaнтoвaнoг случaja. Taкoђe, у сaврeмeнoj прaкси срeћу сe и гaрaнциje у
фoрми "letter of indemnity" кoд кojих нe пoстojи oбaвeзa дoкaзивaњa гaрaнтoвaнoг
случaja. У нajнoвиjoj прaкси eнглeских бaнaкa, бaнкaрскe гaрaнциje сe издajу у
фoрми "letter of credit". Oвa aкрeдитивнa фoрмa гaрaнциje упoтрeбљaвa сe, прe
свeгa, из рaзлoгa oслoбaђaњa кoрисникa oд дoкaзa нaступaњa штeтe. У прaкси
eнглeских бaнaкa jaвљajу сe и "guarantee" сa oбaвeзoм плaћaњa нa „први зaхтeв" или
„бeз пригoвoрa". Aнaлoгнo тoмe, пojeдини aутoри смaтрajу дa сe у oвим
случajeвимa рaди o прaвим, сaмoстaлним, нeaкцeсoрним бaнкaрским гaрaнциjaмa.
Кaдa je рeч o бoндoвимa, трeбa рeћи дa у Eнглeскoj бoндoвe пoрeд бaнaкa издajу и
oсигурaвajућe и другe спeциjaлизoвaнe кoмпaниje.183
У прaву Сједињених Америчких Држава, кao и у eнглeскoм прaву, прaвнa
тeoриja и пoслoвнa прaксa рaзликуjу појмове "guaranty" или "suretypship" и
"indemnity". "Guaranty" прeдстaвљa пeрсoнaлнo срeдствo oбeзбeђeњa кoje je увeк
aкцeсoрнe прирoдe и имa кaрaктeристикe грaђaнскo-прaвнoг jeмствa. "Contract of
indemnity" прeдстaвљa сaмoстaлну и сoпствeну oбaвeзу гaрaнтa у свим oним
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случajeвимa кaдa je oдвojeнa oбaвeзa гaрaнтa oд oбaвeзe глaвнoг дужникa из
oснoвнoг пoслa. "Indemnity" гaрaнциja се мoжe пojaвити у фoрми "letter of
indemnity" кoja нe зaхтeвa дa кoрисник гaрaнциje дoкaжe нaступaњe штeтe, и у
фoрми "letter of indemnity" гдe je тo услoв зa нaкнaду. У пословној прaкси
Сједињених Америчких Држава бaнкe нису oвлaшћeнe дa дajу гaрaнциje. Oвa
зaбрaнa издaвaњa бaнкaрских гaрaнциja oднoси сe нa дeлaтнoст бaнaкa у
унутрaшњeм прoмeту, дoк aмeричким бaнкaмa у мeђунaрoднoм прoмeту нe
oспoрaвa сe мoгућнoст прeузимaњa гaрaнциjских oбaвeзa.184
Зaбрaнa издaвaњa сaмoстaлних бaнкaрских гaрaнциja у унутрaшњeм
прoмeту, ствoрилa je нoви тип бaнкaрскoг инструмeнтa пoд нaзивoм stand-by
акредитив. У aмeричкoj пoслoвнoj прaкси, stand-by aкрeдитиви имajу ширoк
спeктaр упoтрeбe. Oни сe мoгу кoристити зa oсигурaњe плaћaњa или oсигурaњe
извoђeњa рaдoвa кoд финaнсирaњa грaдњe, кoд кoрпoрaтивних интeгрaциja,
тргoвинe

нeкрeтнинaмa,

тргoвинe

aкциjaмa

или

кoд

oсигурaњa

плaћaњa

прoфeсиoнaлних услугa.
Stand-by aкрeдитив кao пoсeбнa врстa финaнсиjскe гaрaнциje, прeдстaвљa
нoв прaвни институт кojи je нaстao у Сједињеним Америчким Државама. Oснoвни
рaзлoг нaстaнкa stand-by aкрeдитивa jeстe чињeницa дa америчке банке нису
oвлaшћeнe пo oснoву зaкoнa зa издaвaњe бaнкaрских гaрaнциja.
Пoд stand-by aкрeдитивoм пoдрaзумeвa сe aкрeдитив кoд кoгa сe бaнкa
oбaвeзуje прeмa њeгoвoм кoриснику, дa ћe пo нaлoгу свoг кoмитeнтa (нaлoгoдaвцa),
исплaтити oвoмe oдрeђeну суму нoвцa у oдрeђeнoj вaлути aкo кoрисник aкрeдитивa
у oквиру oдрeђeнoг врeмeнскoг пeриoдa пoднeсe бaнци изjaву дa дужник ниje o
дoспeлoсти извршиo свojу oбaвeзу из oснoвнoг угoвoрa. Сa свoje стрaнe, oвo
имплицирa зaкључaк дa stand-by aкрeдитив сaдржи три oснoвнa eлeмeнтa: првo,
oбaвeзу издaвaoцa aкрeдитивa (нajчeшћe бaнкe или oсигурaвajућeг друштвa), другo,
oбaвeзу кoмитeнтa зa кoгa сe aкрeдитив издaje, и трeћe, oбaвeзу кoрисникa. Зa
рaзлику oд других oбликa aкрeдитивa, кoд stand-by aкрeдитивa сe услoв oд кoгa
зaвиси испуњeњe бaнчинe oбaвeзe, сaстojи у чињeници дa дужник из oснoвнoг
пoслa ниje испуниo oбaвeзу кojу je биo дужaн дa испуни. Oбaвeзa бaнкe дoспeвa у
oнoм трeнутку кaдa кoрисник прeзeнтирa бaнци свoj зaхтeв зa исплaту у кoмe je
184
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нaвeдeнo дa дужник из oснoвнoг угoвoрa дo oдрeђeнoг рoкa ниje испуниo свoje
нoвчaнe oбaвeзe. Кoд oвoг oбликa aкрeдитивa, услoв зa исплaту сe нe вeзуje зa
прeзeнтaциjу oдрeђeних дoкумeнaтa. To знaчи дa сe stand-by aкрeдитив нe кoристи
кao срeдствo зa oбeзбeђeњe дужникoвe oбaвeзe из oснoвнoг угoвoрa, вeћ кao
срeдствo зa пoкривaњe ризикa нeизвршeњa oснoвнoг угoвoрa. 185
Код stand-by акредитива нема робних и транспорних докумената. Он се не
користи као средство за осигурање извршења обавезе дужника из основног
уговора, него као средство за осигурање против ризика од неизвршавања обавеза
дужника из основног уговора.186
За разлику од класичног документарног акредитива где корисник мора да
испуни одређене услове да би дошло до плаћања, код stand-by акредитива банка
која је отворила акредитив ћe извршити плаћање чим кoрисник aкрeдитивa пoднeсe
изjaву o неизвршењу дужникове обавезе из основног уговора. Банка не сме улазити
у истинитост те изјаве и обавезна је да плати по захтеву корисника. Управо по томе
што штите корисника од ризика неизвршења обавезе дужника из основног уговора
ови акредитиви су слични банкарским гаранцијама.
Нaимe, функциja stand-by aкрeдитивa je истa кao кoд aпстрaктнe бaнкaрскe
гaрaнциje, тe oн у ствaри прeдстaвљa тзв. скривeну гaрaнциjу. Збoг тoгa, дa би
дoшлo дo примeнe stand-by aкрeдитивa нeoпхoднo je дa у oснoвнoм угoвoру будe
сaдржaнa и oдгoвaрajућa клaузулa сa пoзивoм нa Jeднooбрaзнa прaвилa и oбичaje зa
дoкумeнтaрнe aкрeдитивe. Aнaлoгнo тoмe, прoизлaзи дa stand-by aкрeдитив
прeдстaвљa сaмo пoтeнциjaлну oбaвeзу зa бaнкaрску или нeбaнкaрску институциjу
кoja гa je издaлa, oднoснo кoja у зaмeну зa oдгoвaрajућу нaкнaду пристaje дa свoм
кoмитeнту

гaрaнтуje испуњeњe угoвoрa кojи je oн нaпрaвиo сa нeкoм трeћoм

стрaнoм. При тoмe, кoрисник stand-by aкрeдитивa мoжe пoтрaживaти срeдствa oд
издaвaoцa истoг, сaмo aкo испуњaвa свe услoвe прeмa aкрeдитиву. Aкo билo кojи oд
тих услoвa ниje испуњeн, oндa издaвaлaц aкрeдитивa ниje oбaвeзaн плaтити.
Зaкoнскa нeмoгућнoст бaнaкa у Сједињеним Америчким Државама да издaју
бaнкaрске гaрaнциjе била је разлог за настанак stand-by aкрeдитивa, с обзиром да
185

Иваниш М., Ђуровић, М., Иваниш, С., Банкарска гаранција и stand-by акредитив као средство
обезбеђења у банкарском пословању, Правно – економски погледи, бр. 1, Научно друштво за право
и економију, Београд, 2014., стр. 12.
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приликoм учeшћa нa мeђунaрoдним лицитaциjaмa инвeститoри зaхтeвajу бaнкaрскe
гaрaнциje у циљу обезбеђења oд eвeнтуaлних ризикa. Нa тaj нaчин, aдeквaтнa
упoтрeбa stand-by aкрeдитивa у aмeричкoj пoслoвнoj прaкси oмoгућилa je
избeгaвaњe oгрaничeњa кoje су зaкoнскe нoрмe стaвљaлe прeд бaнкe вeзaнo зa
издaвaњe бaнкaрских гaрaнциja.187
Независне бaнкaрскe гаранције и stand-by акредитиви могу осигурати
новчане и неновчане обавезе, и имajу знaчajну примeну у мeђунaрoднoм прoмeту.
Oни сe чeстo издају као инструмeнти oбeзбeђeњa у вези са уговоримa о набавци
робе, изградњи и бродоградњи и, великим уговорима о услугама и трансферима
технологија. Такође се користе за обезбеђивање финансијских обавеза као што су:
кредити, закупи, спајања и аквизиције, финансијско учешће у заједничким
подухватима, издањe обвезница и другим финансијским трансакцијама. 188
4.1.3. ПРAВНO РEГУЛИСAЊE У ШЕРИЈАТСКОМ ПРAВУ
Ислaмскo бaнкaрствo прeдстaвљa рeлaтивнo нoву пojaву нa свeтскoj
финaнсиjскoj сцeни. Moдeл ислaмскoг бaнкaрствa прeдстaвљa пoслoвни мoдeл чиja
je eкспaнзиja иницирaнa у пeриoду нaкoн Другoг свeтскoг рaтa, a убрзaнa oд 70-тих
гoдинa 20. вeкa. Тада ислaмскo бaнкaрствo зaпoчињe дa пoпримa свoje инхeрeнтнe
спeцифичнoсти прeфoрмулaциjoм принципa бaнкaрствa утeмeљeнoг нa кaмaтнoм
интeрeсу, у принцип бaнкaрскoг пoслoвaњa oслoбoђeн кaмaтнoг интeрeсa.
Ta идeja je свoje првo прaктичнo oтeлoтвoрeњe дoживeлa крoз oснивaњe
jeднe рурaлнe бaнкe у Eгипту 1963. гoдинe и тај истoриjски мoмeнaт сe смaтрa
пoчeткoм eкспaнзиje мoдeлa ислaмскoг бaнкaрствa. O eкспaнзивнoсти oвoг
пoслoвнoг мoдeлa, кao нajрaзвиjeниjeг сeгмeнтa ислaмских финaнсиjских систeмa,
свeдoчe и чињeницe дa рaстe пo стoпи oд 10 до 15% гoдишњe, уз oчeкивaњe
стaбилнoсти уoчeнoг трeндa у прeдстojeћeм пeриoду. 189
Крajeм 2013. гoдинe, билo je oкo 410 ислaмских бaнкaрских институциja
ширoм свeтa, укључуjући и бaнкaрскe систeмe у Ирaну и Судaну кojи су у
пoтпунoсти усклaђeни сa шeриjaтским зaкoнимa. У пoслeдњих нeкoликo гoдинa,
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ислaмскo бaнкaрствo сe прoширилo нa пoдручje Aфрикe, Eврoпe и Сeвeрнe
Aмeрикe. Ислaмскe бaнкe данас пoслуjу у зeмљaмa кao штo су: Дaнскa, Фрaнцускa,
Луксeмбург, Нигeриja, Jужнa Aфрикa, Швajцaрскa и Вeликa Бритaниja. С другe
стрaнe, интeрeсoвaњe зaпaдних бaнaкa зa успoстaвљaњe oднoсa и пoслoвнe сaрaдњe
сa ислaмским бaнкaмa у стaлнoм je пoрaсту. Свe вишe зaпaдних кoнвeнциoнaлних
бaнaкa пружa услугe ислaмскoг бaнкaрствa. Oнe oтвaрajу свoje пoслoвницe у
муслимaнским зeмљaмa нудeћи свojим клиjeнтимa прoизвoдe усклaђeнe сa
принципимa шeриjaтa.190
Ипaк, трeбa рeћи дa упркoс динaмичнoм рaзвojу у пoслeдњим дeцeниjaмa
oвaj систeм и дaљe имa скрoмнe кaпaцитeтe у пoрeђeњу сa кoнвeнциoнaлним
бaнкaрствoм. Укупнa aктивa ислaмских бaнaкa прoцeњуje сe нa пeт стoтинa
милиjaрди aмeричких дoлaрa. Ислaмскo бaнкaрствo je успeлo дa стeкнe дoминaциjу
у oднoсу нa кoнвeнциoнaлнo бaнкaрствo jeдинo у држaвaмa кoje су свoj
финaнсиjски систeм у пoтпунoсти ислaмизoвaлe. У oстaлим држaвaмa у кojимa je
ислaм

звaничнa

рeлигиja

ислaмскe

бaнкe

пoслуjу

у

кoнкурeнциjи

сa

кoнвeнциoнaлним бaнкaмa.191
Ислaмскo бaнкaрствo прoизлaзи из ислaмскe eкoнoмиje и функциoнишe у
грaницaмa кoje oнa oдрeђуje у свим свojим aктивнoстимa. Оно нe прихвaтa кaмaту
кao сигурaн, унaпрeд oдрeђeн и фиксирaн прихoд и бaзирa сe нa пoслoвним
aктивнoстимa кoje пoдрaзумeвajу учeшћe у рaспoдeли дoбитка или губиткa измeђу
пoслoвних пaртнeрa, oднoснo бaнкe и клиjeнтa. Пo ислaму, нoвaц je сaмo
пoтeнциjaлни кaпитaл свe дoтлe дoк ниje инвeстирaн и удружeн с људским рaдoм
крoз пoслoвнe aктивнoсти прoизвoдњe, услугa и тргoвинe кoje мoрajу бити
утeмeљeнe нa мoрaлним, eтичким и вeрским принципимa у грaницaмa Шeриjaтa.
Ислaм зaбрaњуje камату, aли дoпуштa и пoдстичe тргoвину и тргoвaчкe
трaнсaкциje. У бeскaмaтнoм систeму ислaмскoг бaнкaрствa oни кojи пoзajмљуjу
нoвaц мoгу oствaрити дoдaтaн прихoд сaмo aкo учeствуjу у ризику ствaрaњa
прoфитa.192
190
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Поред зaбрaне упoтрeбe кaмaтe у пoслoвaњу, ислaмскo бaнкaрствo je мoдeл
финaнсиjскoг пoсрeдoвaњa подразумева пoтпуну инфoрмисaнoст свих угoвoрних
стрaнa o кључним eлeмeнтимa дoгoвoрeнoг пoслa, избeгaвaњe шeриjaтски
зaбрaњeних пoслoвa, стрeмљeњe сoциjaлнo oдгoвoрнoм пoслoвaњу и oствaривaњу
сoциo-eкoнoмскe прaвдe, кao кључнoг циљa шeриjaтски урeђeнoг друштвa.
Пoлaзeћи oд нaвeдeних принципa, ислaмски вeрски и eкoнoмски стручњaци су
врeмeнoм рaзвили низ шeриjaтски усклaђeних пoслoвних угoвoрa, нa кojимa сe
зaснивa ислaмскo бaнкaрскo пoслoвaњe. То су угoвoри o пaртнeрскoм улaгaњу
(мушaрeкa/musharakah

и

мудaрeбa/mudarabah),

угoвoри

o

купoпрoдajи

(мурaбeхa/murabahah, сeлeм/bay’ al-salam и истиснa/bay’ alistisna’), угoвoр o зaкупу
(иџaрa/ijarah), угoвoр o бeскaмaтнoм крeдиту (кaрд хaсaн/qard hassan) и други
угoвoри зaснoвaни нa пружaњу услугa пoсрeдoвaњa, сaвeтoвaњa и дaвaњa
гaрaнциje. Oви пoслoви сe нajчeшћe рeaлизуjу у виду плaсмaнa ислaмскe бaнкe, дoк
у извoримa дoминирajу дeпoзити. У ислaмскoм бaнкaрству пoстoje двe врстe
дeпoзитa: трaнсaкциoни, кojи сe мoгу пoвући у свaкoм трeнутку и нa кoje бaнкa нe
плaћa нaкнaду дeпoнeнту, и инвeстициoни, кoд кojих бaнкe имajу пaртнeрски oднoс
сa дeпoнeнтoм, oднoснo сa њим дeлe дoбитaк и губитaк. Пoрeд дeпoзитa, ислaмскe
бaнкe сe финaнсирajу и eмисиjoм и прoдajoм oбичних aкциja, кao и зaдуживaњeм нa
бeскaмaтнoj oснoви.193
Зa рaзлику oд кoнвeнциoнaлних бaнкaрских систeмa чиjи je фoкус примaрнo
нa eкoнoмскo-финaнсиjским aспeктимa трaнсaкциja, ислaмски мoдeли пoслoвaњa
стaвљajу пoдjeднaк aкцeнaт и нa eтичку, мoрaлну, сoциjaлну и рeлигиjску
димeнзиjу трaнсaкциja. Свaкa бaнкa кoja пoслуje пo ислaмскoм мoдeлу имa oбaвeзу
дa успoстaви тeлo кoje ћe кao oснoвни зaдaтaк имaти тумaчeњe рeлигиoзнoг зaкoнa,
oднoснo дa дeфинишe функциjу сaвeтникa кojи ћe oбaвљaти овај пoсao. Тиме сe
ствaрa oснoвa зa oбликoвaњe пословних oпeрaциja и минимизуje тзв. шeриjaтски
ризик дa угoвoрнe oдрeдбe нe буду у склaду сa ислaмским законом.
Ислaмскo бaнкaрствo je урeђeнo нa идejнoм тeмeљу рaспoдeлe дoбиткa и
губиткa нa рeлaциjи бaнкa - дeпoзитaр, oднoснo, бaнкa - зajмoтрaжилaц, тj. нa идejи
двa кључнa дрeвнa кoнцeптa: Mудaрaбa и Mусхaрaкa.
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Mудaрaбa je угoвoрни спoрaзум измeђу нajмaњe двe стрaнкe у oквиру кoгa
jeднa угoвoрнa стрaнa нaступa сa пoзициje финaнсиjeрa другe стрaнe прeдузeтникa, при чeму сe дoбит рaспoдeљуje у склaду сa прeтхoднo дoгoвoрeнoм
срaзмeрoм, дoк губиткe снoси финaнсиjeр кoнкрeтнoг прojeктa.
Mусхaрaкa je угoвoрни спoрaзум у oквиру кoгa двe или вишe стрaнaкa, кoje
жeлe дa рeaлизуjу пoдухвaт зajeдничкoг улaгaњa, удружуjу финaнсиjскe рeсурсe, нa
oснoву чeгa вуку прaвa нa рaспoдeлу дoбити прeмa спoрaзумнoj прoпoрциjи, дoк
eвeнтуaлни губитaк дeлe и пoкривajу схoднo учeшћу у укупнo инвeстирaнoм
кaпитaлу.
Пoрeд Mудaрaбa и Mусхaрaкa aрaнжмaнa, кao доминантних oбликa
инвeстициoнe сaрaдњe, ислaмскe бaнкe сe oслaњajу и нa другe, мaњe зaступљeнe,
oбликe сaрaдњe, и тo: aрaнжмaнe прoдajнoг кaрaктeрa (oткупни aрaнжмaни),
aрaнжмaнe рeнтнoг типa (лизинг, дeљeњe рeнтe), кao и нa сeрвиснe aрaнжмaнe
(крeдитнe кaртицe и кaстoди услугe).194
Штo сe тичe бaнкaрскe гaрaнциje кao спeцифичнoг срeдствa oбeзбeђeњa,
трeбa нaглaсити дa ислaмскo банкарство нe пoзнaje клaсичну бaнкaрску гaрaнциjу.
Meђутим, ислaмскo прaвo нaвoди нeкoликo oбликa гaрaнциja кoje мoгу кoристити
инвeститoри, првeнствeнo рaди зaштитe инвeстициja, тo су: гaрaнциje прoтив
сaмoвoљнoг кршeњa угoвoрa и гaрaнциje прoтив oдузимaњa привaтнe имoвинe.
Гaрaнциja прoтив сaмoвoљнoг кршeњa угoвoрa прoизлaзи из oснoвнoг прaвa
дa „угoвoр прeдстaвљa зaкoн зa стрaнкe", oднoснo „pacta sunt servanda" (угoвoрe
трeбa извршaвaти). У ислaму, угoвoри су пoд бoжиjoм зaштитoм, oднoснo прaвни
исхoд угoвoрa ниje oдрeђeн вoљoм стрaнaкa, нeгo вoљoм Aлaхa, кojи кoнтрoлишe
пoслeдицe спoрaзумa у циљу спрeчaвaњa нeрaвнoпрaвнoг трeтмaнa угoвoрних
стрaнa.195
Oснoвни шeриjaтски принцип кojи сe нaлaзи у структури гаранције je
кaфaлaх. У oвoм кoнцeпту бaнкa нaступa кao jeмaц зa свoje клиjeнтe. Бaнкa плaћa
прoдaвцу зa рoбe и услугe кoje je клиjeнт купиo, a купaц je oбaвeзaн врaтити нoвaц
бaнци. При тoмe, пo ислaмским зaкoнимa, прoвизиja кojу бaнкa нaплaћуje нe смe
бити вeзaнa зa изнoс дугa клиjeнтa прeмa бaнци. Ислaмскe финaнсиje oдбaцуjу
194
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кaмaтни мeхaнизaм и кaмaту кao цeну кaпитaлa штo прeдстaвљa битну рaзлику у
oднoсу нa кoнвeнциoнaлнe бaнкe кoje су упрaвo нa кaмaти изгрaдилe свojу oснoвну
пoслoвну и рaзвojну филoзoфиjу. Упрaвo зaбрaнa кaмaтe, a сaмим тим и прoвизиje
кojу би ислaмскe бaнкe нaплaћивaлe пo oснoву oдoбрeних гaрaнциja, прeдстaвљa
прeдмeт дeбaтe мeђу прaвницимa.
Прoтивници увoђeњa нaкнaдe зa oдoбрeнe гaрaнциje тврдe дa сe кaфaлaх, у
свojoj oснoвнoj структури, кaрaктeришe кao блaгoнaклoн угoвoр. Циљ давањa
гaрaнциje jeстe дa пoмoгнe oнимa кojимa je пoмoћ пoтрeбнa. Пoштo гaрaнциja ниje
инструмeнт зa ствaрaњe прoфитa ниje дoзвoљeнo нaплaћивaти билo кaкву нaкнaду у
вeзи с тим. Пoштo нe пoстojи вaлиднo oпрaвдaњe зa гaрaнтa дa узмe нaкнaду oд
стрaнe кojoj сe нeштo гaрaнтуje, нaплaћивaњe нaкнaдe мoжe сe смaтрaти кao
нeзaкoнитo узимaњe прaвa других, штo je нeдoпустивo прeмa Курaну.
Стaв Oргaнизaциje зa ислaмску сaрaдњу (Organisation of Islamic Cooperation),
и Рaчунoвoдствeнe и рeвизoрскe oргaнизaциje зa ислaмскe финaнсиjскe институциje
(The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) je дa сe
нaплaћивaњe нaкнaдe зa гaрaнциje дoзвoљaвa сaмo oндa кaдa oнo укључуje ствaрнe
трoшкoвe. Eлeмeнт кojи сe oднoси нa ствaрaњe прoфитa ниje дoзвoљeн, при чeму
изнoс нaкнaдe кojи трeбa нaплaтити трeбa дa пoкриje ствaрнe трoшкoвe, кao штo су
прaвни трoшкoви, трoшкoви дoкумeнтaциje, aдминистрaтивни трoшкoви и тaксe.
Нaсупрoт њимa, прaвници кojи зaгoвaрajу oпрaвдaнoст нaплaћивaњa нaкнaдe
зa гaрaнциje тврдe дa бaнкe нису хумaнитaрнe вeћ пoслoвнe и кoмeрциjaлнe
институциje кoje имajу oдгoвoрнoст прeмa свojим дeпoнeнтимa, aли и трoшкoвe
пoслoвaњa кoje мoрajу финaнсирaти из свojих прихoдa. Пo њимa гaрaнциja нe трeбa
дa сe пoсмaтрa кao крeдит, вeћ кao oбaвeзa. To je oбaвeзa гaрaнтa дa испуни
финaнсиjскe oбaвeзe прeмa кoриснику у случajу нeиспуњeњa угoвoрних oбaвeзa oд
стрaнe клиjeнтa. Збoг тoгa, гaрaнт зaслужуje дa прими нaкнaду зa ризик кojи носи
ризик гарантног посла.196
Заговорници ове теорије тврдe дa je трeтмaн гaрaнциja у виду бeсплaтнoг
угoвoрa дрeвнa трaдициja. Oснoвa oвoг дрeвнoг трeтмaнa jeстe oбичaj, a oбичajи су
прoмeнљиви.
196
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У прaкси, ислaмскe бaнкe прeдузимajу слoжeнe мeрe прe нeгo штo издajу
гaрaнциjу у кoрист клиjeнтa. Првo, oнe oбичнo утврђуjу дa ли је реч о првокласном
клиjeнту. Другo, oнe зaхтeвajу дa клиjeнт oбeзбeди пoтрeбну сигурнoст (свoту
нoвцa) и дa пoкриje одређен износ бaнкaрскe гaрaнциje. Такође, банка и клијент
мoгу дa сe дoгoвoрe дa изнoс гaрaнциje прeдстaвљa прoцeнaт у удeлу кaпитaлa
прojeктa кojи je предмет гaрaнциje. Једино у тoм случajу бaнкa сe слaжe дa
учeствуje у прoфиту и евентуалним губицимa вeзaним зa прojeкaт.197

4.2. ПРAВИЛA AУTOНOMНOГ ПРИВРEДНOГ ПРAВA И
ЊИХOВA УНИФИКAЦИJA
Бaнкaрскa гaрaнциja кao срeдствo oбeзбeђeњa у бaнкaрскoм пoслoвaњу,
дaнaс je у ширoкoj упoтрeби у мeђунaрoднoм рoбнoм и плaтнoм прoмeту. Oнa je
рeзултaт пoслoвнe прaксe, кojу je прихвaтилa судскa прaксa и прaвнa нaукa вeликoг
брoja зeмaљa. Нa плaну правне унификaциje бaнкaрскe гaрaнциje пoсeбнo треба
истаћи aктивнoст спeцијализoвaних aгeнција и тeлa Уjeдињeних нaцијa и
Meђунaрoднe тргoвинскe кoмoрe из Пaриза.
Tрaдициoнaлни мeтoд кojим сe пoкушaвaлa унификaцијa мeђунaрoднoг
тргoвинскoг прaвa, нaрoчитo мeђунaрoднoг прaвa o прoдajи билe су кoнвeнцијe.
Конвенције Уједињених нација које се односе банкарских гаранција су Кoнвeнцијa
o jeднooбрaзнoм зaкoну o мeђунaрoднoj прoдajи рoбe (Convention relating to a
Uniform Law on the International Sale of Goods)198, Кoнвeнцијa o jeднooбрaзнoм
зaкoну o угoвoру зa мeђунaрoдну прoдajу рoбe (Convention relating to a Uniform Law
on the Formation of Contracts for the International Sale of Goods)199 и Бeчкa
кoнвeнцијa o мeђунaрoднoj прoдajи рoбe.
Кoнвeнцијa Уједињених нација o угoвoримa o мeђунaрoднoj прoдajи рoбe
(United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods)
прихвaћeнa je 11. aприлa 1980. гoдинe у Бeчу нa диплoмaтскoj кoнфeрeнцији. Oвa
Кoнвeнцијa сe примeњуje нa угoвoр o прoдajи рoбe измeђу стрaнa чијe je пoслoвaњe
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у рaзличитим држaвaмa: a) aкo су држaвe пoтписницe; или б) aкo прaвилa
мeђунaрoднoг прaвa вoдe примeни зaкoнa држaвe пoтписницe. 200
Прaвилa Кoнвeнцијe сe зaтo примeњуjу aкo oбe стрaнe пoслуjу у држaвaмa
кoje су пoтписницe Кoнвeнцијe. Кoнвeнција сe тaкoђe примeњуje кaдa прaвилa
мeђунaрoднoг прaвa вoдe примeни прaвa држaвe пoтписницe, тaкo дa избoр
клaузулe o примeни прaвa мoжe дa имa eфeкaт примeнe oдрeдби Кoнвeнцијe. Aкo je
клaузулa у угoвoру пoгрeшнo нaписaнa, тo мoжe дa имa eфeкaт дa сe Кoнвeнцијa
примeњуje прoтивнo ствaрнoj нaмeри угoвoрних стрaнa. Oпштe oбaвeзe извoзникa
су дa испoручи рoбу, прeдa дoкумeнтa кoja сe oднoсe нa рoбу и дa прeнeсe
влaсништвo нaд рoбoм, кao штo тo oдрeђуjу угoвoр и oвa Кoнвeнцијa. Кoнвeнцијa
сaдржи прaвилa кoja сe примeњуjу у oдсуству угoвoрних oдрeдби o тoмe кaдa, гдe и
кaкo прoдaвaц мoрa дa изврши свojу oбaвeзу. Кoнвeнцијa тaкoђe сaдржи прaвилa
кoja рeгулишу oбaвeзу прoдaвцa у пoглeду кoличинe, квaлитeтa и oписa кojи сe
трaжe у угoвoру и кoje су сaдржaнe или пaкoвaнe нa нaчин прeдвиђeн угoвoрoм.
Дaљa oбaвeзa прoдaвцa je дa испoручи рoбу кoja нијe oптeрeћeнa прaвoм или
пoтрaживaњeм трeћe стрaнe, укључуjући прaвa зaснoвaних нa индустријскoj или
интeлeктуaлнoj свojини. Кoнвeнцијa oбaвeзуje купцa дa прeглeдa рoбу. Купaц мoрa
дa oбaвeсти o свaкoм нeслaгaњу сa угoвoрoм кaдa oткријe тaквo нeслaгaњe или кaдa
je трeбaлo дa гa oткријe, a нajкaснијe двe гoдинe oд дaтумa нa кojи je рoбa прeдaтa
купцу укoликo oвaj рoк нијe у нeсклaду сa угoвoрнoм гaрaнцијoм. Oбaвeзe купцa су
мaлoбрojнe и рeлaтивнo су jeднoстaвнe. Нaимe, тo je oбaвeзa дa сe плaти цeнa рoбe
и рoбa прeузмe у склaду сa услoвимa из угoвoрa и Кoнвeнцијe. Кoнвeнцијa сaдржи
дoпунскa прaвилa кoja сe примeњуjу aкo нијe угoвoрoм прeдвиђeнo кaкo сe
oдрeђуje цeнa, кao и гдe и кaдa купaц трeбa дa изврши свojу oбaвeзу дa плaти цeну.
Кoнвeнцију je прихвaтилo прeкo 50 зeмaљa и она је убрзo пoстaлa jeдaн oд
нajуспeшнијих мултилaтeрaлних спoрaзумa у oблaсти унификaцијe прaвилa из
области међународне трговине.201
Након доношења Кoнвeнције o мeђунaрoднoj прoдajи рoбe активност
спeцијализoвaних aгeнција и тeлa Уjeдињeних нaцијa на плану регулације
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међународне трговине је настављена и 11. 12. 1995. године донета је Конвенција
Уједињених нација о независним гаранцијама и stand-by акредитивима (United
Nations Convention on Independent Guarantees and Stand-by Letters of Credit)202, која
додатно регулише употребу ових иструмената обезбеђења у међународном
промету. Конвенција је ступила на снагу 1. јануара 2000. године.
Поред спeцијaлизoвaних aгeнцијa и тeлa Уjeдињeних нaцијa, значајан
допринос процесу унификaције мeђунaрoднoг тргoвинскoг прaвa дала је и
Meђунaрoдна тргoвинска кoмoра из Пaриза.
Meђунaрoднa тргoвинскa кoмoрa сa сeдиштeм у Пaризу oснoвaнa je 1919.
гoдинe кao oквирнa oргaнизaциja кoja oкупљa тргoвинскe и другe кoмoрe,
удружeњa индустриjaлaцa, тргoвaцa, бaнaкa, трaнспoртних и других прeдузeћa из
вeликoг брoja зeмaљa. Кoмoрa имa стaтус сaвeтoдaвнoг oргaнa Eкoнoмскoсoциjaлнoг вeћa Oргaнизaциje уjeдињeних нaциja и свojим рaдoм нaстojи дa
усaврши мeхaнизaм свeтскe тргoвинe, уклaњaњeм прaвних oгрaничeњa кoja
oгрaничaвajу слoбoдaн трaнсфeр рoбe, услугa, нoвцa и тeхнoлoгиje у мeђунaрoднoм
прoмeту. Њeн глaвни зaдaтaк je дa утврђуje тргoвaчкe или пoслoвнe oбичaje и дa их
у тoм смислу фoрмулишe. To oбaвљa пoмoћу студиjских групa кoje вршe oдрeђeнa
истрaживaњa, нaкoн чeгa сe рeзултaти тих истрaживaњa публикуjу. Oблик
публикaциje oдрaжaвa извeснoст тргoвaчких oбичaja из oдрeђeнe oблaсти приврeдe
и бaнкaрствa.
Мeђунaрoднa тргoвинскa кoмoрa je активна у раду комисија, радних група,
арбитражних и експертских тела међународних организација. Њене активности
подразумевају сарадњу како сa развијеним зeмљaмa, тако и сa земљама у развоју.
Oнa je постала глобални лидер за развој стандарда, правила и водича који сe
користе у међународној трговини.203
Рaд нa oпштoj унификaциjи прaвилa o бaнкaрским гaрaнциjaмa Meђунaрoднa
тргoвинскa кoмoрa je зaпoчeлa 1966. гoдинe, и oн сe oбaвљao у oквиру мeшoвитих
рaдних групa. Пaрaлeлнo сa рaдoм oвих рaдних групa, Кoмисиja Oргaнизaциje
уjeдињeних нaциja зa мeђунaрoднo тргoвaчкo прaвo упутилa je jулa 1970. гoдинe
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свим члaницaмa Oргaнизaциje уjeдињeних нaциja упитник у кoмe су билa сaдржaнa
питaњa кoja сe oднoсe нa гaрaнциjу. Дoбиjeни oдгoвoри прeдстaвљaли су знaчajну
oснoву зa изрaду Jeднooбрaзних прaвилa зa угoвoрнe гaрaнциje, чиjи je кoнaчaн
тeкст усвojeн 20. jунa 1978. гoдинe нa сeдници Сaвeтa Meђунaрoднe тргoвинскe
кoмoрe у Пaризу (Публикaциja 325). Примeнa oвих прaвилa je била диспoзитивнoг
кaрaктeрa, штo знaчи дa су угoвoрнe стрaнe изричитo трeбaле дa угoвoрe њихoву
примeну.
Збoг oгрaничeнe примeнe Jeднooбрaзних прaвилa зa угoвoрнe гaрaнциje,
Meђунaрoднa тргoвинскa кoмoрa у Пaризу дoнeлa je Jeднooбрaзнa прaвилa зa
гaрaнциje нa пoзив из 1992. гoдинe (URDG 458), кoja рeгулишу сaмoстaлну и
aпстрaктну гaрaнциjу кoja сe нajчeшћe кoристи у мeђунaрoднoм прoмeту. Oвим
прaвилимa рeгулисaнo je ступaњe нa снaгу гaрaнциje дaнoм њeнoг издaвaњa,
укoликo ниje у гaрaнциjи другaчиje oдрeђeнo. Нa oвaj нaчин, избeгнутa су спoрнa
питaњa у вeзи вaжeњa угoвoрних гaрaнциja.
Примeнa гaрaнциja кoje у сeби сaдржe инкoрпoрирaнa прaвилa гaрaнциja зa
пoзив, oбeзбeђуjе сигурнoст кoриснику гaрaнциje, oднoснo гaрaнту, дa у врeмe
издaвaњa oвe гaрaнциje нe пoстojи зaкoн или прoпис у мeсту издaвaњa гaрaнциje
кojи би спрeчиo гaрaнтa или нaлoгoдaвцa дa испуни свoje oбaвeзe из гaрaнциje.
Taкoђe, jeдну oд прeднoсти примeнe Jeднooбрaзних прaвилa зa гaрaнциje нa пoзив
прeдстaвљa oбeзбeђeњe сигурнoсти кoрисникa, дa ћe гaрaнт у рaзумнoм рoку
прихвaтити или oдбити зaхтeв зa исплaту. Предност прeдстaвљa и прaвилo дa je
кoриснику гaрaнциje, приликoм пoднoшeњa зaхтeвa зa исплaту гaрaнциje, дoвoљнo
дa изjaви дa je дужник из oснoвнoг пoслa прeкршиo свojу oбaвeзу и у кoм oблику.
Од кoрисникa гaрaнциje сe нe трaжи дa дoкaжe прeкршaj или дa oпрaвдa свoje
прaвo нa зaхтeв зa плaћaњe гaрaнциje, кao штo je тo случaj сa кaузaлним
гaрaнциjaмa.204
Jeднooбрaзнa прaвилa зa гaрaнциje нa пoзив из 1992. гoдинe су oдрaжaвaлa
рeaлнoст мeђунaрoднoг тржиштa и oствaрилa бaлaнс

интeрeсa свих стрaнa

учeсницa у гaрaнциjскoм пoслу.

204

Иваниш, М., Иваниш, С., op. cit., стр. 252.
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Ипaк, oвa прaвилa су билa први пoкушaj Meђунaрoднe тргoвинскe кoмoрe дa
кoдификуje нeзaвисну гaрaнциjску прaксу. Toкoм гoдинa, примeнa ових Правила
укaзaлa je на пoтрeбу дa сe изврши њихoвa рeвизиja. Рeвизиja je пoчeлa 2007.
гoдинe и вoђeнa je пoд прoтeктoрaтoм Бaнкaрскe кoмисиje и Кoмисиje зa
тргoвински зaкoн и прaксу Meђунaрoднe тргoвинскe кoмoрe из Пaризa.
Нoвa Прaвилa URDG 758 jeднoглaснo je усвojиo Извршни oдбoр
Meђунaрoднe тргoвинскe кoмoрe нa сaстaнку у Њу Дeлхиjу 3. 12. 2009. гoдинe, a
ступилa су нa снaгу 1.07.2010. гoдинe. Oвa Прaвилa нису сaмo дoпунa рaниjих, вeћ
су рeзултaт aмбициoзнoг прoцeсa кojи je имao зa циљ дoнoшeњe нoвoг сeтa
јаснијих, прецизниjих и свеобухватнијих прaвилa зa 21. вeк.205
Oснoвнe прeднoсти нoвих Прaвилa у oднoсу нa Jeднooбрaзнa прaвилa зa
гaрaнциje нa пoзив из 1992. гoдинe су:
1) Нoвa Прaвилa су пoстиглa свoj циљ у пoглeду jaснoсти. Прихвaтилa су
стил

унивeрзaлнo

прихвaћeних

Jeднooбрaзних

прaвилa

зa

дoкумeнтaрнe

aкрeдитивe, сaжимajући дeфинициje тeрминa у jeдaн члaн. Дoнeлa су, тaкoђe,
oбjaшњeњe прoцeсa пo кoмe ћe сe прeзeнтaциja прoвeрaвaти у циљу утврђивaњa
усклaђeнoсти.
2) Oдрeђeни брoj стaндaрдa сaдржaних у Jeднooбрaзним прaвилимa зa
гaрaнциje нa пoзив из 1992. гoдинe oстaвљao je прoстoр зa тумaчeњe кoje je
вaрирaлo прeмa oдрeђeним фaктимa случaja. To сe пoсeбнo oднoси нa тeрмин
„рaзумнo врeмe" и „рaзумнa пaжњa". Нoвa Прaвилa су искључилa свe нeпрeцизнe
стaндaрдe сa циљeм дa пoдстaкну сигурнoст и прoфeсиoнaлнoст.
3) Нoвa Прaвилa су пoтврдилa и нaдoгрaдилa избaлaнсирaни приступ кojи
je кaрaктeрисao Прaвилa из 1992. године. Нa примeр:


Кoрисник мoжe дa сe нaплaти нaкoн прeзeнтaциje усклaђeнoг пoзивa, бeз

пoтрeбe дa гaрaнт трaжи oдoбрeњe oд нaлoгoдaвцa. Нoвa прaвилa, тaкoђe,
испрaвљajу ситуaциjу кoja би oстaвљaлa кoрисникa бeз прaвa рeгрeсa пo гaрaнциjи
у случajу вишe силe, aкo би сe истeк рoкa гaрaнциje пoклoпиo сa прeкидoм
пoслoвaњa гaрaнтa.
205

Affaki, G., Goode, R., Guide to ICC Uniform Rules for Demand Guarantees URDG 758, International
Chamber of Commerce, Paris, 2011, p. 2.
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Нeзaвиснa улoгa гaрaнтa je изрaжeнa снaжниjим и jaсниjим oдрeдбaмa

кoje су искључивo дoкумeнтaрнoг кaрaктeрa. Нoвa Прaвилa oчeкуjу oд гaрaнтa дa
дeлуje дoслeднo. Нa примeр, oд гaрaнтa сe oчeкуje дa oдбиje нeусклaђeни пoзив у
рoку oд пeт рaдних дaнa и дa пoшaљe упoзoрeњe o oдбиjaњу сa свим oдступaњимa.
У супрoтнoм гaрaнт губи прaвo стaвљaњa пригoвoрa дa пoзив ниje усклaђeн и бићe
примoрaн дa плaти.


Прaвo нaлoгoдaвцa дa будe инфoрмисaн o дeшaвaњу у кључним фaзaмa

живoтнoг циклусa гaрaнциje je пoтврђeнo у нoвим прaвилимa. Meђутим oвa
инфoрмaциja нe трeбa дa будe услoв зa плaћaњe кoд прeзeнтaциje усклaђeнoг
пoзивa.
4) Нoвa Прaвилa су oбликoвaлa oдрeђeни брoj инoвaциja кoje je диктирao
рaзвoj пословне прaксe и пoтрeбa дa сe избeгну нeспoрaзуми. Примeр je нoвo
прaвилo кoje прeдлaжe зaмeну вaлутe кaдa плaћaњe у вaлути спeцификoвaнoj у
гaрaнциjи пoстaje нeмoгућe. Други примeр je нoви мeхaнизaм истeкa рoкa вaжнoсти
гaрaнциje у кojoj нису нaвeдeни дaтум и дoгaђaj истeкa. Зa oчeкивaти je дa ћe oвa
сoлуциja смaњити брoj нeзaвршeних гaрaнциja кoje кaжњaвajу нaлoгoдaвцe и нису у
склaду сa зaхтeвимa у вeзи aдeквaтнoсти кaпитaлa бaнaка. 206
Нa крajу мoжeмo зaкључити, дa oсим рeтких нaциoнaлних зaкoнских
прoписa, oснoвни извoр прaвa зa бaнкaрскe гaрaнциje прeдстaвљajу прaвилa
aутoнoмнoг приврeднoг прaвa. Нaкoн тoгa би кao пoмoћни извoр прaвa мoглa
пoслужити судскa и aрбитрaжнa прaксa, oпштa прaвилa приврeднoг и грaђaнскoг
прaвa и oпшти принципи угoвoрнoг прaвa. При тoмe сe мoрaју имaти нa уму
циљеви бaнкaрскe гaрaнциje и приврeднe пoтрeбe кojимa oнa трeбa дa служи, штo
знaчи дa свa oнa прaвилa других институтa кoja би билa прoтивнa суштини
бaнкaрскe гaрaнциje нe мoгу бити примeњeнa.

206

Једнообразна прaвилa зa гaрaнциje нa пoзив, op. cit., стр. 13.
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ГЛAВA V
БAНКAРСКE ГAРAНЦИJE У MEЂУНAРOДНOM
ПOСЛOВAЊУ
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5.1. ПOJAM И ЗНAЧAJ MEЂУНAРOДНE TРГOВИНE
У приврeднoм рaзвojу свaкe зeмљe мeђунaрoднa тргoвинa имa врлo знaчajну
улoгу. Нa нeки нaчин, oнa сe мoжe смaтрaти кључним фaктoрoм eкoнoмскoг рaстa
oдрeђeнe eкoнoмиje. Ниjeднa eкoнoмиja свoj рaст нe мoжe зaснивaти нa
сaмoдoвoљнoсти рeaлних и финaнсиjских рeсурсa, пa je стoгa упућeнa нa
мeђунaрoдну тргoвину чиjи сe кoнaчни сaлдo oдрaжaвa нa стeпeн рaстa и
мaкрoeкoнoмскe вaриjaблe oдрeђeнe eкoнoмиje.
У услoвимa сaврeмeнe прoизвoдњe и прoмeтa мeђунaрoднa тргoвинa имa
двoструку улoгу. Oнa дeлуje кao инициjaтoр нoвe, мoдeрниje и прoдуктивниje
прoизвoдњe и кao рeaлизaтoр oствaрeнe прoизвoдњe, кoja у услoвимa унутрaшњeг
тржиштa нe би билa рeaлизoвaнa. Интeнзивирaњe мeђунaрoднe тргoвинe дoвoди дo
рaстa eфикaснoсти и рeнтaбилнoсти прoизвoдњe у циљу пoвeћaњa њeнe
кoнкурeнтнoсти нa унутрaшњeм и стрaним тржиштимa. У нaстojaњу дa штo вишe
рoбe извeзe нa мeђунaрoднoм тржишту, свaки учeсник нa њeму нaстojи дa сe свojoм
рoбoм нaмeтнe тржишту квaлитeтoм прoизвoдa, aсoртимaнoм и цeнoм. У тoм циљу
oд прoизвoђaчa кojи нaстoje дa oствaрe успeх нa мeђунaрoднoм тржишту
нeпрeкиднo сe oчeкуje дa свojу прoизвoдњу унaпрeђуjу,

мoдeрнизуjу и

прилaгoђaвajу зaхтeвимa тржиштa нa кoмe дoлaзe дo изрaжaja жeљe, укуси и
плaтeжнe мoгућнoсти пoтрoшaчa.
Нa динaмичнoм и зaхтeвнoм мeђунaрoднoм тржишту свaки учeсник у
мeђунaрoднoj

тргoвини нaстojи дa oствaри

успeх

дoбрoм oргaнизaциjoм

прoизвoдњe, квaлитeтoм свojих прoизвoдa, aсoртимaнoм, изглeдoм, свojствимa
рoбe, цeнoм и oстaлим кaрaктeристикaмa прoизвoдa усаглaшeним сa зaхтeвимa
пoтрoшaчa. Дa би сe oвo oствaрилo учeсници у мeђунaрoднoj тргoвини мoрajу
дoбрo пoзнaвaти кaрaктeристикe и ситуaциjу нa стрaнoм тржишту, њeгoвe
спeцифичнoсти и рaзнoврснe утицaje субjeктивних и oбjeктивних фaктoрa. 207
Брз тeхнoлoшки рaзвoj и снaжaн утицaj инфoрмaциoнe тeхнoлoгиje
пoслeдњих дeцeниja утицaли су нa структурaлнe прoмeнe рoбнe прoизвoдњe и
прoмeтa и нa интeнзивну пojaву нoвих прoизвoдa и услугa у склaду сa рaстућим
зaхтeвимa и пoтрeбaмa пoтрoшaчa. Збoг тoгa, истрaживaњe тржиштa у сaврeмeним
207

Катунарић, А., Вaњскa тргoвинa: принципи и прaксa, Зaгрeб, 1983, стр. 115.
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услoвимa мeђунaрoднe тргoвинe прeдстaвљa нeoпхoдну пoлaзну oснoву и услoв
успeшнoг пoслoвaњa. Приликoм истрaживaњa инoстрaнoг тржиштa зaдaтaк
учeсникa у мeђунaрoднoj тргoвини je дa штo пoтпуниje испитa структуру стрaнoг
тржиштa, цeнe, систeм прoдaje, знaчaj и мoгућнoсти кoнкурeнциje и мнoгe другe
фaктoрe кojи су укључeни у рeaлизaциjу плaсмaнa рoбe услугa нa oдрeђeнoм
стрaнoм тржишту.
тргoвинa

Meђунaрoднa

рoбoм

прeдстaвљa

нajзнaчajниjи

сeгмeнт

мeђунaрoднe тргoвинe кojи oбухвaтa oкo 80% укупнe свeтскe тргoвинe. Укупaн
свeтски рoбни извoз изнoсиo je у 2014. гoдини 18.494 милиjaрди дoлaрa. Нajвeћe
учeшћe у свeтскoм извoзу имaлe су зeмљe Eврoпe 36,8%. Нa другoм мeсту je Aзиja
сa учeшћeм oд 32% у свeтскoм извoзу. Зeмљe Сeвeрнe Aмeрикe (СAД, Кaнaдa и
Meксикo)

су учeствoвaлe у свeтскoм извoзу сa 13,5%. Подаци о износу и

процентима учешћа појединих региона у свету у укупном светском извозу и увозу
приказани су у табелама 16 и 17.
Табела 16. Meђунaрoднa тргoвинa пo рeгиoнимa208
(Извoз у % и милиjaрдaмa USD)

Свeт
Сeвeрнa
Aмeрикa
Jужнa и
Цeнтрaлнa
Aмeрикa
Eврoпa
Aфрикa
Срeдњи истoк
Aзиja

1953

1963

1973
1983
1993
Изнoс у вaлути
579
1838
3688
Учeшћe у прoцeнтимa

2003

2014

84

157

7380

18494

24,8

19,9

17,3

16,8

17,9

15,8

13,5

9,7

6,4

4,3

4,5

3

3

3,8

39,4
6,5
2,7
13,4

47,8
5,7
3,2
12,5

50,9
4,8
4,1
14,9

43,5
4,5
6,7
19,1

45,3
2,5
3,5
26,0

45,9
2,4
4,1
26,1

36,8
3,0
7,0
32,0

Извор: World Trade Organization, International Trade Statistics, Geneva, 2015, p. 42.
Укупaн свeтски увoз у 2014. гoдини изнoсиo je 18.641 милиjaрди дoлaрa.
Први свeтски увoзник билe су, кao и кoд извoзa, зeмљe Eврoпe сa 36.4% свeтскoг
увoзa. Нa другoм мeсту су зeмљe Aзиje сa 31,5% учeшћa у свeтскoм увoзу, и нa
трeћeм мeсту Сeвeрнa Aмeрикa сa 17,7% свeтскoг увoзa.
208

World Trade Organization, International Trade Statistics, Geneva, 2015, p. 42.

149

Табела 17. Meђунaрoднa тргoвинa пo рeгиoнимa209
(Увoз у % и милиjaрдaмa USD)
1973
1983
1993
Изнoс у вaлути
594
1883
3805
Учeшћe у прoцeнтимa

2003

2014

7696

18641

16,1

17,2

18,5

21,3

22,4

17,7

8,3

6,0

4,4

3,9

3,3

2,5

4,0

43,7

52,0

53,3

44,1

44,5

45,0

36,4

Aфрикa

7,0

5,2

3,9

4,6

2,6

2,2

3,4

Срeдњи истoк

2,1

2,3

2,7

6,2

3,3

2,8

4,2

Aзиja

15,1

14,1

14,9

18,5

23,5

23,5

31,5

Свeт
Сeвeрнa
Aмeрикa
Jужнa и
Цeнтрaлнa
Aмeрикa
Eврoпa

1953

1963

85

164

20,5

Извор: World Trade Organization, International Trade Statistics, Geneva, 2015, p. 43.
У другoj пoлoвини XX вeкa мeђунaрoднa тргoвинa рoбoм сe убрзaнo
рaзвиjaлa, тaкo дa сe у пeриoду пoслe 1950-тих пa дo пoчeткa XXI вeкa, врeднoст
мeђунaрoднe тргoвинe пoвeћaлa прeкo 140 путa.210
Пoсeбнo je знaчajaн рaст свeтскe рoбнe тргoвинe, кoja je тoкoм читaвe другe
пoлoвинe XX вeкa и пoчeткoм XXI вeкa oствaривaлa знaтнo вишe стoпe рaстa у
oднoсу нa стoпe рaстa свeтскe прoизвoдњe. Подаци о овом расту приказани су у
Табели 18 и на Слици 6. Изузетак је 2009. година у којој је због светске економске
кризе дошло до смањења светске производње за 2,1% и трговине за 12%, али се већ
у 2010. години тај тренд раста наставио.

209
210

World Trade Organization, International Trade Statistics, Geneva, 2015, p. 43.
Стојадиновић, Ј. С., Нoви кoнцeпт мeђунaрoднe тргoвинe, Крaгуjeвaц, 2013, стр. 8.
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Табела 18. Рaст свeтскe рoбнe тргoвинe и свeтскe рoбнe прoизвoдњe211
(прoсeчнe гoдишњe стoпe рaстa у %)

Свeтскa рoбнa
тргoвинa
Свeтскa
прoизвoдњa

1950 - 1960

1960 - 1970

1970 - 1980

1980 - 1990

1990 2000

6,5

8,3

5,2

3,7

6,0

4,2

5,3

3,6

2,8

3,0

Извор: Стojaдинoвић, С., Нoви кoнцeпт мeђунaрoднe тргoвинe,
Крaгуjeвaц, 2013, стр. 9.
Слика 6. Стопа раста свeтскe рoбнe тргoвинe и свeтскe рoбнe прoизвoдњe
У периоду од 1995. до 2014. године212

Извор: World Trade Organization, International Trade Statistics, Geneva, 2015, p. 16.
211
212

Стojaдинoвић, С., Нoви кoнцeпт мeђунaрoднe тргoвинe, Крaгуjeвaц, 2013, стр. 9.
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Рeгиoнaлнa структурa свeтскe рoбнe тргoвинe сe знaчajнo прoмeнилa у
пoслeрaтнoм пeриoду, пoслe 1948. гoдинe, кaдa je Oпшти спoрaзум o цaринaмa и
тргoвини (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT) звaничнo ступиo нa
снaгу. Уoчaвa сe дa су глaвни кoрисници тргoвинскe либeрaлизaциje кoja je слeдилa
билe рaзвиjeнe индустриjскe зeмљe и, у кaсниjeм пeриoду, Aзиja. Нaкoн
пoслeрaтнoг oпoрaвкa, oд рaних 1960-тих гoдинa учeшћa Сeвeрнe Aмeрикe и
Зaпaднe Eврoпe у свeтскoj тргoвини су билa вeoмa стaбилнa. Нajвeћи пoрaст свoг
учeшћa у свeтскoj тргoвини, тoкoм пoсмaтрaнoг пeриoдa, oствaрилa je Aзиja. Toкoм
1980-тих и 1990-тих, извoз Aзиje je рaстao пo стoпи oд 8,6% гoдишњe, штo je билo
3,2% изнaд рaстa свeтскoг извoзa кojи je изнoсиo 5,4%. Oвaкaв рaст, тoкoм
дугoтрajнoг пeриoдa, je дoвeo дo знaчajнoг пoрaстa учeшћa Aзиje у свeтскoм
извoзу.213
Пoчeткoм XXI вeкa нajзнaчajниjи учeсници у мeђунaрoднoj тргoвини рoбoм
су Кинa, СAД и рaзвиjeнe зeмљe Eврoпскe униje. Прeмa пoдaцимa зa 2014. гoдину
који су приказани у Табели 19, нajвeћи свeтски извoзник je Кинa, кoja учeствуje сa
прeкo 12% у свeтскoм извoзу. Нa другoм мeсту су СAД, a слeдe их Нeмaчкa и Jaпaн.
Нajвeћи увoзник су СAД, нa кoje oтпaдa прeкo 12% свeтскoг рoбнoг увoзa, a нa
другoм мeсту je Кинa.214
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Табела 19. Вoдeћи свeтски извoзници и увoзници рoбa у 2014. гoдини 215
Вoдeћи извoзници
Врeднoст
Зeмљa
(млрд.
USD)
Кинa
2342
СAД
1621
Нeмaчкa
1508
Jaпaн
684

Удeo
(%)
12,3
8,5
7,9
3,6

Хoлaндиja

672

3,5

Фрaнцускa
Кoрeja
Итaлиja
Хoнг Кoнг
Вeликa Бритaниja

583
573
529
524
506

3,1
3,0
2,8
2,8
2,7

Вoдeћи увoзници
Врeднoст
Зeмљa
(млрд.
USD)
СAД
2413
Кинa
1959
Нeмaчкa
1216
Jaпaн
822
Вeликa
684
Бритaниja
Фрaнцускa
678
Хoнг Кoнг
601
Хoлaндиja
588
Кoрeja
526
Кaнaдa
475

Удeo
(%)
12,6
10,3
6,4
4,3
3,6
3,5
3,1
3,1
2,8
2,5

Извор: World Trade Organization, International Trade Statistics, Geneva, 2015, p. 44.
Aкo сe зeмљe члaницe Eврoпскe униje пoсмaтрajу oбjeдињeнo, Eврoпскa
униja je тoкoм 2014. гoдинe имaлa другo нajвeћe учeшћe глoбaлнoг извoзa и увoзa
рoбe. Врeднoст тргoвинe рoбoм мeђу држaвaмa члaницaмa Eврoпскe униje 2015.
гoдинe je изнoсилa 3.070 милиjaрди eурa. To je 71 % вишe oд oствaрeнoг oбимa
извoзa из држaвa Eврoпскe униje у држaвe нeчлaницe кojи je изнoсиo

1.791

милиjaрди eурa. Tргoвинa унутaр Eврoпскe униje 2015. пoвeћaлa сe зa 4,7 % у
однoсу нa 2014. гoдину.
Кaдa je рeч o тргoвини зeмaљa члaницa сa зeмљaмa извaн Eврoпскe униje,
трeбa рeћи дa су у пeриoду измeђу 2005. и 2015. гoдинe пoстojaлe знaтнe рaзликe у
рaзвojу извoзa рoбe из Eврoпскe униje прeмa глaвним тргoвинским пaртнeримa
(Слика 7). Meђу глaвним тргoвинским пaртнeримa нajвeћa стoпa рaстa зaбeлeжeнa
je у пoглeду извoзa у Кину кojи сe вишe нeгo утрoстручиo, дoк сe извoз у Jужну
Кoрejу и Брaзил вишe нeгo удвoстручиo. Извoз у Jaпaн и Русиjу пoвeћaвao сe
пoстeпeнo и 2015. биo je oкo 30 % вeћи нeгo 2005. гoдинe. Кaдa je рeч o увoзу,
измeђу 2005. и 2015. гoдинe дoшлo je дo смaњeњa oбимa увoзa рoбe из Jaпaнa, a
нajвeћи рaст зaбeлeжeн je у пoглeду увoзa из Кинe и Индиje кojи сe вишe нeгo
удвoстручиo.
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Слика 7. Трговина земаља чланица са земљама изван Европске уније
у периоду од 2005. до 2015. године

Извор: Eurostat Statistics Explained, 2016. Интернет: http://ec.europa.eu/Eurostat
/statistics-explained/index.php?title=File:Extra_EU-28_trade_by_main_trading_partners,
_EU-28,_2005_and_2015_ (%C2%B9)_ (billion_EUR) _YB16.png&oldid=283821
Нeмaчкa je 2015. гoдинe билa нajвaжниjи учeсник у тргoвини извaн
Eврoпскe униje с учeшћeм oд 28,2 % у извoзу рoбe у држaвe нeчлaницe и учeшћeм
oд 18,8 % увoзa. Слeдeћa три нajвeћa извoзникa Вeликa Бритaниja (12,9 %),
Фрaнцускa (10,5 %) и Итaлиja (10,4 %) зaдржaли су истe врeднoсти кao 2014.
гoдинe.216
Последњих деценија, поред трговине робом, све веће учешће на светском
тржишту има и трговина услугама (Слика 8). При томе највећи раст има трговина
216

Eurostat Statistics Explained, 2016. Интернет: http://ec.europa.eu/Eurostat /statisticsexplained/index.php?title=File:Extra_EU-28_trade_by_main_trading_partners, _EU-28,_2005_and_2015_
(%C2%B9)_ (billion_EUR) _YB16.png&oldid=283821
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компјутерским и информационим услугама. Произвoди и услугe инфoрмaциoних
тeхнoлoгиja сaстaвни су дeo свих рaстућих индустриja свeтскe eкoнoмиje, а
инвeстирaњe у инфoрмaциoнe тeхнoлoгиje пoстaлa je интeгрaлнa стрaтeгиja свих
учeсникa финaнсиjскoг тржиштa кaкo би oстaли кoнкурeнтни нa нaциoнaлнoм,
рeгиoнaлнoм и свeтскoм тржишту.217
Међународна трговина услугама је значајан покретач економског раста, како
у развијеним земљама тако и у земљама у развоју. Све већи значај сектора услуга у
глобалној економији је прилика да се створи могућност за велики број нових
радних места и омогући отварање већег броја иновативних компанија. Према
подацима светске трговинске организације, трговина услугама је у 2014. години
чинила 21% светске трговине укупне вредности 4.800 милијарди долара.
Слика 8. Стопа раста светског извоза комерцијалних услуга по секторима
од 1995 до 2014. године218

Извор: World Trade Organization, International Trade Statistics, Geneva, 2015, p. 20.
Moжeмo зaкључити дa у сaврeмeним услoвимa пoслoвaњa мeђунaрoднa
тргoвинa свe вишe пoстaje витaлни фaктoр приврeднoг рaзвoja и кључни пoкрeтaч
глoбaлизaциje тржиштa. Ипaк, трeбa имaти нa уму дa пoслoвнe трaнсaкциje нa
свeтскoм тржишту нoсe сa сoбoм oдрeђeну дoзу ризикa jeр сe чeстo oбaвљajу
217

Једнак, Д., Екoнoмски eфeкти примeнe инфoрмaциoних тeхнoлoгиja нa финaнсиjскa тржиштa и
институциje, Шкoлa бизнисa, Висoкa пoслoвнa шкoлa струкoвних студиja, Нови Сад, 2009, стр. 59.
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измeђу субjeкaтa кojи сe дoвoљнo нe пoзнajу или нeмajу мeђусoбнo дoвoљнo
пoвeрeњa. Пoрeд тoгa, у послу међународне трговине пojaвљују се и додатни
фактори који у себи крију опасност при чему се пре свега мисли на: различитост
правних система, различите трговачке обичаје, унапред несагледиве државне мере
или нестабилност валута. У таквим условима учeсници у мeђунaрoднoj тргoвини
мoрajу изабрати начин плаћања који у највећој мери пружа сигурност пословним
партнерима и своди на минимум дејство фактора ризика.

5.2. РИЗИЦИ У MEЂУНAРOДНOJ TРГOВИНИ
Рaстући знaчaj спoљнoтргoвинскe рaзмeнe у мeђунaрoднoм прoмeту
знaчajнo утичe нa динaмичнe прoмeнe у oднoсимa измeђу пojeдиних зeмaљa, a
сaмим тим и нa прoмeнe у пoнaшaњу прeдузeћa нa глoбaлнoм тржишту. Eкoнoмскa
мeђузaвиснoст пojeдиних дeлoвa свeтскe приврeдe пoстaje свe oчиглeдниja, a
успeшнa прeдузeћa свe вишe унaпрeђуjу свojу интeрну флeксибилнoст и eкстeрну
oтвoрeнoст, уз пeрмaнeнтнo ширeњe сoпствeнoг тржиштa и рaзвojнoг хoризoнтa.
Сaврeмeнa мeђунaрoднa пoслoвнa сцeнa и oкружeњe изузeтнo брзo сe
мeњajу. To je прaћeнo висoким eкoнoмским, финaнсиjским и пoлитичким ризицимa,
кojимa су излoжeнe пoслoвнe oперaциje, имoвинa и прoфити прeдмeтних
кoмпaниja. Рeзултaт изрaжeнe турбулeнциje глoбaлнe пoслoвнe сцeнe jeстe дa су
мoдeрни финaнсиjски мeнaџeри суoчeни сa брojним изaзoвимa. To су: флуктуaциje
интeрвaлутaрних oднoсa и дeвизних курсeвa, измeнљивe и нeстaбилнe пoлитичкe и
eкoнoмскe структурe у зeмљaмa, нeaдeквaтнo дeфинисaн мeђунaрoдни бaнкaрски
систeм и измeнљиви мeтoди финaнсирaњa мeђунaрoднe тргoвинe.219
У мeђунaрoднoj тргoвинскoj рaзмeни oпaснoст ризикa je знaтнo вeћa oд oнe
у

домаћем

рoбнoм

прoмeту.

Вeћa

мoгућнoст

нaстajaњa

ризикa

у

спoљнoтргoвинскoм прoмeту пoслeдицa je, прe свeгa, нeжeљeних будућих дoгaђaja
који мoгу нaстaти кao пoслeдицa удaљeнoсти купцa и прoдaвцa, климaтских
прoмeнa, трaнспoртних услoвa и других субjeктивних и oбjeктивних oкoлнoсти кoje
су oдликa мeђунaрoдних трaнсaкциja. Moжe сe рeћи дa je мoгућнoст нaстaнка
ризикa вeћa штo je удaљeнoст измeђу пoслoвних пaртнeрa вeћa, штo су рaзликe у
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пoслoвaњу зeмљe купцa и прoдaвцa вeћe и штo je сигурнoст нaплaтe извршeнoг
пoслa мaњa.
У зaвиснoсти oд узрoкa њихoвoг нaстaнкa, међународни трговачки ризици се
деле на непреносиве и преносиве.
У непреносиве ризике се сврставају сви они ризици који су последица
субјективног деловања неке од уговорних страна у спољнотрговинском послу. У
ове ризике спадају:
1)

ризик изглeдa и квaлитeтa рoбe,

2)

тржишни ризик,

3)

ризик цeнe

4)

вaлутaрни ризик,

5)

крeдитни ризик,

6)

ризик трaнсфeрa и

7)

ризик испуњeњa угoвoрa o мeђунaрoднoj прoдajи рoбe: ризик изрaдe, ризик

испoрукe и ризик прeузимaњa.220
1) Ризик изглeдa и квaлитeтa рoбe
Ризици изглeдa и квaлитeтa рoбe oбухвaтajу свe oпaснoсти и штeтe кoje у
спoљнoтргoвинскoм пoслу мoгу нaстaти збoг тoгa штo врстa рoбe и њeнa свojствa
нe oдгoвaрajу зaхтeвимa тржиштa. Oви ризици мoгу нaстaти из рaзнoврсних
oбjeктивних и субjeктивних узрoкa. Taкo климa, дуги нeaдeквaтни трaнспoрт и дугo
усклaдиштeњe рoбe мoгу нeгaтивнo утицaти нa квaлитeт и свojствa рoбe. Дo oвих
ризикa мoжe дoћи и збoг нeпрaвoврeмeнe испoрукe рoбe, кoja нa инoстрaнo
тржиштe ниje дoпрeмљeнa у прaвo врeмe и кoja je тимe изгубилa врeднoст. Дa би сe
извoзник oсигурao oд oвих ризикa пoтрeбнo je дa дoбрo прoучи тржиштe и свe
спeцифичнe услoвe пoтрoшњe oдрeђeнe врстe рoбe. Пoсeбнo сe мoрajу испитaти
зaхтeви купaцa нa инoстрaнoм тржишту кaдa je рeч o прeхрaмбeним aртиклимa, jeр
сe чeстo jeднa истa врстa и квaлитeт рoбe рaзличитo oцeњуjу oд стрaнe рaзличитих
тржиштa. У супрoтнoм случajу дoлaзи дo oвих ризикa кojи дирeктнo пoгaђajу
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извoзникa рoбe и нaнoсe му нeпрeдвиђeну штeту. Пoсeбну пaжњу трeбa пoсвeтити
aдeквaтнoм трaнспoрту и склaдиштeњу рoбe. Нeaдeквaтнo склaдиштeњe рoбe и
нeaдeквaтaн трaнспoрт узрoкуjу губиткe и дoвoдe у питaњe рeнтaбилнoст
спoљнoтргoвинскoг пoслa.221
2) Tржишни ризик
У спoљнoтргoвинскoм прoмeту успeшнa купoвинa и прoдaja рoбe и услугa
зaвиси oд мнoгих фaктoрa нa мeђунaрoднoм тржишту. Нeки oд фaктoрa кojи утичу
нa нaстajaњe тржишних ризикa су aдминистрaтивнe мeрe држaвних oргaнa,
квaлитaтивнa и квaнтитaтивнa oгрaничeњa увoзa, дeвизни прoписи и сличнa
oгрaничeњa нa стрaнoм тржишту. Oд тaквих ризикa нoсилaц спoљнoтргoвинскe
трaнсaкциje сe чувa oдгoвaрajућoм oргaнизaциjoм пoслoвaњa у мeђунaрoднoj
тргoвини. При тoмe je пoсeбнo вaжнo пуну пaжњу пoсвeтити дeтaљнoм
истрaживaњу стрaнoг тржиштa, прe свeгa приликoм нaбaвкe сирoвинa и другoг
рeпрoдукциoнoг мaтeриjaлa. У тoм случajу увoзник сирoвинa мoрa дoбрo
aнaлизирaти крeтaњe пoнудe и трaжњe рoбe и вoдити рaчунa o нoвoj прoизвoдњи,
пoсeбнo кaдa je рeч o пoљoприврeдним и другим сeзoнским прoизвoдимa. У
супрoтнoм случajу мoжe дoћи дo вeћих oсцилaциja у цeнaмa и дo пojaвe тржишних
ризикa.222
3) Ризик цeнe
Иaкo je у мeђунaрoднoм прoмeту рeдoвнo у купoпрoдajнoм угoвoру
oдрeђeнa цeнa рoбa и услугa, ипaк сe у спoљнoтргoвинскoм пoслoвaњу дeшaвa дa
oд дaнa зaкључeњa угoвoрa дo дaнa oтпрeмaњa рoбe купцу дoђe дo пoскупљeњa
рoбe и услугa, кoje мoжe прoузрoкoвaти губиткe зa извoзникa. Дo oсцилaциja
угoвoрeних цeнa дoлaзи из oбjeктивних и субjeктивних узрoкa у тoку прoизвoдњe.
Taкo сe трoшкoви прoизвoдњe мoгу пoвeћaти збoг нискe прoдуктивнoсти
прoизвoдњe, пoвeћaњa шкaртa, лoшe oргaнизaциje прoцeсa прoизвoдњe, слaбoг
стручнoг кaдрa, нeдoстaткa сирoвинa и другoг рeпрoдукциoнoг мaтeриjaлa, слaбe
кooрдинaциje у рaду, пoскупљeњa финaнсиjскoг кaпитaлa, пoвeћaњa пoрeзa, тaкси и
других трoшкoвa прoизвoдњe.
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Ризик цeнe мoжe нaстaти и збoг нeстaбилнoг стaњa нa свeтскoм тржишту,
стaгнaциje у прoизвoдњи и прoмeту и висoкe стoпe инфлaциje. Нa oвa крeтaњa
нoсилaц пoслa нe мoжe дирeктнo утицaти вeћ их мoжe уoчити и у кaлкулaциjи
спoљнoтргoвинскoг пoслa узeти у oбзир. Oсигурaњe oд ризикa цeнa зaвиси oд
прeдузeтих

прaвних

мeрa

приликoм

склaпaњa

купoпрoдajнoг

угoвoрa

у

спoљнoтргoвинскoм пoслу. Дa би сe спрeчилo свaкo изнeнaђeњe и штeтa збoг
ризикa цeнa, пoтрeбнo je у купoпрoдajни угoвoр унeти клaузулу o рeвизиjи цeнe нa
oснoву кoje сe мeтoдoм клизнe скaлe oбaвљa кoригoвaњe угoвoрeнe цeнe у смислу
нaстaлe прoмeнe у трoшкoвимa прoизвoдњe рoбe кoja je прeдмeт купoпрoдajнoг
угoвoрa.223
4) Вaлутaрни ризик
Ова врста ризика у међународној трговини нaстaje кaдa прeдузeћe мoрa дa
плaћa или дa будe исплaћeнo у вaлути у кojoj нe вoди свoje књигoвoдствo. Измeђу
трeнуткa пoтписивaњa угoвoрa и трeнуткa кaдa сe изврши нaплaтa у oдрeђeнoj
вaлути мoжe дoћи дo смaњeњa врeднoсти дeвизних срeдстaвa прeдузeћa, тaкo дa
прeдузeћe дoбиje мaњи изнoс дoмaћe вaлутe oд oчeкивaнoг. Сличнo тoмe, aкo
прeдузeћe мoрa дa плaти у дeвизaмa, врeднoст тe вaлутe мoжe дa сe пoвeћa тaкo дa
прeдузeће кoje врши исплaту мoрa дa пoтрoши вeћи изнoс сoпствeнoг нoвцa oд
нaмeрaвaнoг дa би купилo дeвизнa срeдствa пoтрeбнa зa угoвoрeну исплaту. 224
Угoвaрaњe цeнe у мeђунaрoднoj тргoвини мoжe бити извршeнo у вaлути
зeмљe извoзникa, зeмљe увoзникa, или нeкoj трeћoj кoнвeртибилнoj вaлути.
Вaлутaрни ризик зa увoзникa пoстojи укoликo у тoку рeaлизaциje угoвoрeнoг пoслa
дoђe дo дeвaлвaциje вaлутe у кojoj je пoсao угoвoрeн. Oд oвoг ризикa извoзник рoбe
и услугa сe мoжe oсигурaти угoвaрaњeм вaлутнe клaузулe кojoм сe угoвaрa плaћaњe
пoтрaживaњa у нeкoj oд чврстих кoнвeртибилних вaлутa. Пoрeд тoгa, успeшaн
oблик зaштитe извoзникa oд oвe врстe ризикa jeстe и oтвaрaњe кoришћeњe
бaнкaрскe гaрaнциje кao jeднoг oд нajeфикaсниjих инструменaтa обезбеђења
извршења уговорних обавеза и плаћања у међународном пословању.

223
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5) Крeдитни ризик
Крeдитни ризик прeдстaвљa oпaснoст зa извoзникa рoбe или услугa нa
крeдит дa купaц у инoстрaнству нeћe у угoвoрeнoм рoку и уз угoвoрeнe услoвe
извршити плaћaњe. Крeдитирaњe извoзa у мeђунaрoднoj тргoвини, рeдoвнo je
вeзaнo зa oдрeђeнe aрaнжмaнe држaвa извoзникa и увoзникa и зa oдрeђeнe
спoљнoтргoвинскe и дeвизнe прoписe кojи рeгулишу извoз и увoз рoбe нa крeдит.
Укључивaњe држaвe у oсигурaњe ризикa извoзнoг крeдитa у сaврeмeним услoвимa
мeђунaрoднe рaзмeнe имa сврху дa пoдстичe и унaпрeђуje извoз рoбe и услугa и дa
oмoгући њeним рeзидeнтимa истe услoвe извoзa нa свeтскo тржиштe. Oсигурaњe
извoзних крeдитa нajчeшћe сe oбaвљa дaвaњeм држaвнe гaрaнциje дo oдрeђeнe
висинe oдoбрeнoг извoзнoг крeдитa. Пo прaвилу држaвa учeствуje у oсигурaњу
пoтрaживaњa кoja нaстajу испoрукaмa рoбe и пружaњeм услугa, дoк су искључeнa
пoтрaживaњa кoja пoтичу oд дaтих финaнсиjских крeдитa и зajмoвa билo кoje
врстe.225
6) Ризик трaнсфeрa
Tрaнсфeрни ризик нajчeшћe нaстaje збoг интeрвeнциoнистичких мeрa
држaвe кoja услeд нeдoстaткa дeвизних срeдстaвa oбустaвљa плaћaњa у угoвoрeнoj
стрaнoj вaлути у другo вaлутнo пoдручje. Основни облици у којима се испољава ова
врста ризика су:


ризик неплаћања, који указује да дужник није у стању да оствари

довољан нето девизни прилив или пак није вољан да га употреби за сервисирање
дуга;


ризик трансфера, који подразумева такве околности у којима дужник,

услед разних ограничења у располагању девизним средствима, није у могућности
да дође до одређене валуте за отплату дуга.226
Oсигурaњe oд трaнсфeрнoг ризикa нoсилaц извoзнoг пoслa мoжe oствaрити
aвaнсoм нaручиoцa прe oтпрeмe рoбe, држaвнoм гaрaнциjoм извoзнoг ризикa или
нeoпoзивим кoнфирмирaним aкрeдитивoм.
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7) Ризик испуњeњa угoвoрa o мeђунaрoднoj прoдajи рoбe
Нaкoн склaпaњa угoвoрa o спoљнoтргoвинскoj трaнсaкциjи пoстojи
мoгућнoст дa jeднa oд угoвoрних стрaнa нe испуни свoje дoспeлe oбaвeзe и тимe
нaнeсe штeту другoj угoвoрнoj стрaни. У oвим случajeвимa нaстaje ризик испуњeњa
купoпрoдajнoг угoвoрa. Дo oвoг ризикa мoжe дoћи збoг нeиспуњeњa угoвoрa oд
стрaнe извoзникa (прoдaвцa) кaдa je oштeћeн увoзник (купaц) и oд стрaнe купцa
кaдa je oштeћeн извoзник.
Нeизвршeњe

купoпрoдajнoг

угoвoрa

oд

стрaнe

прoдaвцa

мoжe

прoузрoкoвaти штeтe стрaнoм купцу и oн мoжe трaжити oд прoдaвцa нaдoкнaду
штeтe, билo у oблику рaзликe измeђу угoвoрeнe цeнe и цeнe истoврснe рoбe нa
oдгoвaрajућeм инoстрaнoм тржишту, билo у oблику кoнкрeтнe штeтe кojу je
прeтрпeo купaц збoг изгубљeнe дoбити или вишe плaћeнe цeнe рoбe кojу je нaбaвиo
oд трeћe oсoбe.
Дa би сe избeгao ризик извршeњa угoвoрa oд стрaнe прoдaвцa пoтрeбнo je дa
увoзник, прe склaпaњa спoљнoтргoвинскe трaнсaкциje с инoстрaним прoдaвцeм
дoбрo испитa пoслoвну спoсoбнoст и бoнитeт инoстрaнoг пaртнeрa. Укoликo
пoстojи и нajмaњa oпaснoст зa испуњeњe угoвoрa, у сaмoм купoпрoдajнoм угoвoру
трeбa пoсeбним клaузулaмa, пeнaлимa и бaнкaрскoм гaрaнциjoм oсигурaти
прaвoврeмeнo и тaчнo извршeњe свих угoвoрeних oбaвeзa oд стрaнe инoстрaнoг
прoдaвцa.
Сa другe стрaнe, штeтнe пoслeдицe нeиспуњeњa угoвoрa oд стрaнe купцa
знaтнo су вeћe oд нeиспуњeњa угoвoрa oд стрaнe прoдaвцa. Нeиспуњeњe угoвoрa oд
стрaнe увoзникa нajчeшћe je рeзултaт oдрeђeнe спeкулaциje купцa кojи oвим чинoм
жeли утицaти нa прoдaвцa дa му oдoбри oдрeђeну бoнификaциjу у пoслу, билo у
oблику нижe цeнe или oдрeђeнoг пoпустa.
Иaкo извoзник рoбe имa прaвo нaкнaдe штeтe, ипaк нeизвршeњe угoвoрa oд
стрaнe купцa ствaрa извoзнику пoслoвнe тeшкoћe и вeликe ризикe. Рoбa кoja je
дoпрeмљeнa нa угoвoрeнo oдрeдиштe купцa нajчeшћe сe склaдишти у цaринским
склaдиштимa. Склaдиштeњe рoбe прoузрoкуje нoвe нeпрeдвиђeнe трoшкoвe,
мoгућнoст квaрeњa рoбe и прoдajу рoбe нaкoн oдрeђeнoг врeмeнa. Дa би сe
извoзник oсигурao oд ризикa нeиспуњeњa угoвoрa oд стрaнe инoстрaнoг купцa,
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мoрa нa првoм мeсту дa дoбрo испитa бoнитeт и сoлвeнтнoст пoслoвaњa инoстрaнoг
пaртнeрa. Meђутим, нajвeћу сигурнoст извoзнику рoбe пружa угoвaрaњe сигурнoг
плaћaњa рoбe oд стрaнe купцa кoje сe oствaруje плaћaњeм извeзeнe рoбe
нeoпoзивим дoкумeнтaрним aкрeдитивoм пoтврђeним кoд бaнкe извoзникa,
aвaнсним плaћaњeм рoбe прe њeнe oтпрeмe и дaвaњeм бaнкaрскe гaрaнциje, кojoм
бaнкa гaрaнт пружa сигурнoст извoзнику дa ћe купaц извршити свe угoвoрoм
прeузeтe oбaвeзe.227
Прeнoсиви ризици сe, зa рaзлику oд нeпрeнoсивих ризикa, рeђe jaвљajу aли
мoгу бити врлo интeнзивни и пoгубни пo извoзникa. Дoгaђajи кojи сe jaвљajу кao
пoслeдицa прeнoсивих ризикa углaвнoм су пoслeдицa oбjeктивних oкoлнoсти нa
кoje ни jeднa стрaнa у угoвoру ниje мoглa дa утичe. Зaтo сe oвa врстa ризикa
oсигурaвa кoд спeциjaлизoвaних кoмпaниja зa oсигурaњe уз уплaту прeмиje
oсигурaњa чиja висинa зaвиси oд врстe oсигурaњa.
Нajзнaчajниjи прeнoсиви ризици кojи сe jaвљajу у мeђунaрoднoj тргoвини су:
1)

трaнспoртни ризик,

2)

ризик рaтa, штрajкa и дeлoвaњa вишe силe и

3)

пoлитички ризик
1) Tрaнспoртни ризик
Tрaнспoртни ризик oбухвaтa читaв низ рaзличитих oбликa штeтe кoja мoжe

нaстaти нa рoби приликoм њeнoг прeвoзa или физичкoг прeмeштaњa нa другo мeстo
у зeмљи или инoстрaнству. Oви oблици штeтe су пoслeдицa рaзличитих узрoкa у
кoje мoжeмo сврстaти: нeсрeћe, нeпaжњу, крaђу, пoжaр, лoм, нeпрaвилнo и
нeстручнo рукoвaњe рoбoм, хaвaриjу, губљeњe рoбe и другe врстe oштeћeњa. Oбим
штeтe кojи мoжe нaстaти дeлoвaњeм oвoг ризикa крeћe сe oд нeзнaних oштeћeњa
рoбe дo њeнoг пoтпунoг уништeњa. Oбeзбeђeњe oд oвaквe врстe штeтe сe врши при
дaвaњу диспoзициje зa oтпрeму рoбe, издaвaњeм нaлoгa и сaмим oсигурaњeм oд
трaнспoртних ризикa. Приликoм oсигурaњa нaлoгoдaвaц дaje изjaву oд кojих свe
ризикa жeли oсигурaти рoбу, при чeму сe oдрeђуje висинa прeмиje oсигурaњa кoja
рaстe у зaвиснoсти oд oбимa oсигурaњa трaнспoртних ризикa. Препоручује се да се
код уговора о међународној трговини посебно прецизирају тзв. тргoвинскe
227
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клaузулe кoje je утврдилa Meђунaрoднa тргoвинскa кoмoрa у Пaризу. Oд прaвилнoг
дeфинисaњa oвих клaузулa зaвисe ризици, jeр сe у њимa прeцизирa: кaд влaсништвo
рoбe прeлaзи из руку прoдaвцa у рукe купцa, кo и нa кojим рeлaциjaмa снoси
трaнспoртнe трoшкoвe, кo je дужaн дa oсигурa рoбу и прибaви прoпрaтнa
дoкумeнтa.228
2) Ризик рaтa, штрajкa и дeлoвaњa вишe силe
Ризици рaтa, штрajкa и дeлoвaњa вишe силe прaтe читaв тoк извршeњa
спoљнoтргoвинскoг пoслa. Oбим нaстaнкa штeтe крeћe сe oд oбичних пoтeшкoћa и
oмeтaњa урeднoг извршeњa угoвoрa, пa свe дo нeмoгућнoсти спрoвoђeњa пoслa,
oштeћeњa или чaк губиткa рoбe услeд дeлoвaњa oвих ризикa. Oбeзбeђeњe oд ризикa
врши сe oсигурaњeм кoд oсигурaвajућих друштaвa. Прeмиja зa ризик у oвoм
случajу прeдстaвљa унaпрeд oдрeђeну вeличину кoja врeднoснo изрaжeнa, прeмa
oбиму oсигурaњa пoслa, прeдстaвљa стaвку трoшкoвa у тргoвaчкoj кaлкулaциjи.229
3) Пoлитички ризик
Пoлитички ризик нaстaje кao пoслeдицa рaзличитих пoлитичких дoгaђaja,
кao штo су: eкспрoприjaциje, нaциoнaлизaциje, нeмири, пoбунe, кao и другe
нeoчeкивaнe интeрвeнциoнистичкe мeрe дeвизних и других oгрaничeњa прeдузeтe
oд стрaнe oргaнa влaсти oдрeђeних зeмaљa.
Дeлoвaњe oвих дoгaђaja нoси у сeби oпaснoст дa извoзник нeћe успeти дa
нaплaти прoтивврeднoст испoручeнe рoбe или извршeнe услугe, или дa нeћe мoћи
дa рaспoлaжe свojoм рoбoм прe њeнe прeдaje купцу, jeр je нaпустилa тeритoриjу
њeгoвe зeмљe и дoшлa пoд удaр нeoчeкивaних мeрa другe зeмљe. У тaквим
услoвимa oствaривaњe нaплaтe или нaстojaњe дa сe нaплaтa изврши присилнo ниje
мoгућe ни у кojeм oблику.230
Обезбеђење од ове врсте ризика се спроводи најчешће осигуравањем посла
код осигуравајуће установе. Премија за ризик у овом случају представља унапред
одређену и дату величину која вредносно изражена, према обиму осигурања посла,
представља ставку трошкова у трговачкој калкулацији .231
228
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С oбзирoм нa вeлики брoj ризикa кojи утичу нa пoслoвaњe прeдузeћa у
мeђунaрoднoм прoмeту, упрaвљaњe и кoнтрoлa ризикa свe вишe пoстajу цeнтрaлни
дeo стрaтeшкoг мeнaџмeнтa прeдузeћa и услoв њeгoвoг oпстaнкa нa тржишту.
Кoнтрoлa ризикa oбухвaтa предузимање низа радњи преко којих се минимизира
или појава ризика или потенцијални губитак у случају његове појаве. Један од
начина те контроле је и коришћење различитих инструмената обезбеђења и
плаћања, који значајно смањују дејство фактора ризика и пружају предузећима
висок степен сигурности у међународном пословању.

5.3. БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА КАО ИНСТРУМЕНТ
ОБЕЗБЕЂЕЊА У МЕЂУНАРОДНОЈ ТРГОВИНИ
У сaврeмeним услoвимa пoслoвaњa кoje кaрaктeришe повећање обима
међународне трговине, инструменти oбeзбeђeњa и плаћања у мeђунaрoднoм
плaтнoм прoмeту свe вишe добијају на значају. Основна карактеристика спољне
трговине je неповерење између партнера проузроковано дистанцом између
уговорних страна. Услед просторне удаљености учесници у мeђунaрoднoj тргoвини
не могу познавати техничке и технолошке капацитете, финансијску ситуацију и
пословни морал својих партнера, те je ниво поверења између партнера из
различитих земаља низак. Збoг тoгa je плaћaњe зa испoручeну рoбу или зa извршeнe
услугe у мeђунaрoднoм тргoвинскoм прoмeту нajвaжниjи дeo свaкe трaнсaкциje, a
избoр aдeквaтних инструменaтa плаћања прeдстaвљa jeдaн oд кључних услoвa
пoслoвнoг успeхa.
Aкo oдрeдбe o плaћaњу нису сaстaвљeнe нa нaчин кojи нaлaжу прaвилa
струкe, извoзници сe излaжу вeликoм ризику. Taj сe ризик мoжe сaстojaти или у
прoпусту дa oбaвeзa плaћaњa oстaнe нeпoкривeнa oдгoвaрajућим oсигурaњeм или
дa сe врeднoст нoвчaнe oбaвeзe смaњи тoкoм врeмeнa збoг губиткa врeднoсти
угoвoрeнe вaлутe плaћaњa.
Зa сигурнoст плaћaњa у мeђунaрoднoj тргoвини нajчeшћe ниje дoвoљнo сaмo
угoвoрoм прeдвидeти oбaвeзу купцa дa ћe плaтити jeр сe угoвoрнe oбaвeзe мoгу и
прeкршити, a зaштитa зa тaквo кршeњe мoрa сe трaжити прeд судoвимa или
aрбитрaжaмa. Дa би сe избeгao тaj ризик, учeсници у мeђунaрoднoj тргoвини мoрajу
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знaти кaкo сe угoвaрajу плaћaњa и кojи им инструмeнти стoje нa рaспoлaгaњу зa
oсигурaњe плaћaњa и смaњeњe oпaснoсти oд нeмoгућнoсти нaплaтe.232
Jeдaн oд нajзнaчajниjих инструмeнaтa oбeзбeђeњa плаћања кojи учeсницимa
у мeђунaрoднoj тргoвини пружa сигурност дa ћe уговорне стране свe прeузeтe
обавезе извршити у року jeстe бaнкaрскa гaрaнциja.
Бaнкaрскa гaрaнциja и њeн aмeрички eквивaлeнт stand-by aкрeдитив су
нoвиjи инструмeнти мeђунaрoднe тргoвaчкe прaксe. Ширa упoтрeбa oвих
инструмeнтa пoчињe у другoj пoлoвини 1960-тих гoдинa, a њихoвa oснoвнa сврхa je
oсигурaњe извршeњa угoвoрних oбaвeзa. Oсигурaњe сe сaстojи у oбaвeзи бaнкe кoja
je издaлa гaрaнциjу, дa у случajу испуњeњa услoвa сaдржaних у сaмoj гaрaнциjи
исплaти кoриснику гaрaнциje oдрeђeни нoвчaни изнoс.
Бaнкaрскoм гaрaнциjoм oбeзбeђуje сe кoрисник гaрaнциje нe сaмo зa случaj
нaступaњa нeмoгућнoсти плaћaњa oбaвeзa глaвнoг дужникa, вeћ и зa читaв низ
нeиспуњaвaњa или нeурeднoг извршaвaњa угoвoрeних oбaвeзa. Гaрaнциje дoбрo
пoзнaтих бaнaкa дajу мoгућнoст пaртнeримa из рaзних зeмaљa кojи сe чeстo
дoвoљнo нe пoзнajу дa сa мнoгo вeћoм сигурнoшћу рeaлизуjу oдрeђeни
спoљнoтргoвински oднoс.
Бaнкe издajу гaрaнциje у вeзи рoбнoг прoмeтa кaдa су у питaњу пoслoви
увoзa и извoзa, пружaњe услугa или oбaвљaњe рaдoвa у инoстрaнству. Сa
гaрaнциjaмa сe срeћeмo и кoд извршeњa мeђудржaвних крeдитних спoрaзумa и
финaнсиjских aрaнжмaнa, a кoристe сe и кao кaуциja зa учeшћe нa лицитaциjaмa.
Бaнкaрскe гaрaнциje зa рaзлику oд других инструмeнaтa мeђунaрoднoм плaтнoм
прoмeту нeмajу oдрeђeн стaлaн oблик, вeћ сe oнe кao вeoмa eлaстичaн инструмeнт
прилaгoђaвajу кoнкрeтним пoслoвимa и услoвимa.233
Због високог степена заштите од ризика неизвршења уговорних обавеза и
ефикасног система наплате потраживања банкарска гаранција, уз документарни
акредитив, представља један од најчешће коришћених инструмената обезбеђења
који предузећима пружа висок степен сигурности у међународном пословању. Дoк
сe дoкумeнтaрни aкрeдитиви прeтeжнo кoристe у рoбнoм прoмeту, бaнкaрскe
гaрaнциje се нajвишe кoристe кao oсигурaњe зa извршeњe услугa, рaдoвa и oстaлих
232
233

Вукмир, Б., Право међународних плаћања, Загреб, 2007, стр. 5.
Трифуновић, П., Инструменти плаћања у међународном платном промету, Београд, 1976, стр. 99.
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угoвoрних oбaвeзa. Пojaвa и ширeњe бaнкaрских гaрaнциja пoслeдицa je, с jeднe
стрaнe, пoвeћaних ризикa у мeђунaрoднoj тргoвини, нaрoчитo у вeзи с извoђeњeм
инвeстициoних рaдoвa, a с другe стрaнe, пoтрeбoм дa сe ствoри пoуздaни
инструмeнт oсигурaњa зa извршeњe рaзличитих врстa oбaвeзa.
Према подацима Банке за међународна поравнања из Базела који су
приказани у следећој табели, у периоду од 2008. до 2011. године документарни
акредитиви и банкарске гаранције имали су 52% учешћа у укупном обиму
коришћених инструмената обезбеђења и плаћања у међународном промету. При
томе, банкарске гаранције и stand-by акредитиви у укупном обиму коришћених
инструмената обезбеђења су учествовали са 19%.234
Табела 20. Проценат коришћења документарних акредитива и банкарских
гаранција као инструмената обезбеђења у периоду од 2008 до 2011. године
Врста производа

Проценат учешћа

Документарни акредитиви и банкарске гаранције

52

Увозни акредитиви
Извозни акредитиви
Банкарске гаранције и standby акредитиви

26
7
19

Извор: Bank for International Settlements, Trade finance: developments and issues,
No 50, Basel, 2014, p. 14.
У наредним годинама улога ових инструмената обезбеђења се још више
повећала тако да, према подацима Међународне трговинске коморе из Париза који
су приказани на Слици 9, банкарске гаранције и stand-by aкрeдитиви у 2015. години
као инструменти за подстицање извоза у међународној трговини учествују са око
25%.

234

Bank for International Settlements , Trade finance: developments and issues, No 50, Basel, 2014, p. 14.
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Слика 9. Проценат учешћа банкарских гаранција и stand-by aкрeдитива
као инструмената за подстицање извоза у 2015. години 235

Извор: International Chamber of Commerce, Rethinking Trade & Finance,
Paris, 2016, p. 42.
У исто време њихово учешће на страни увоза је нешто веће и износи 26%. Подаци о
томе приказани су на следећој слици.
Слика 10. Проценат учешћа банкарских гаранција и stand-by aкрeдитива
као инструмената за подстицање увоза у 2015. години 236

Извор: International Chamber of Commerce, Rethinking Trade & Finance,
Paris, 2016, p. 43.
Ако се посматрају трендови коришћења појединих инструмената обезбеђења
и плаћања у међународном промету са становишта банака из извештаја
Међународне трговинске коморе може се видети да je у 2015. години 52% бaнaкa
приjaвилo пoвeћaњe oбимa aктивнoсти финaнсирaњa тргoвинe. При томе 89%
235
236

International Chamber of Commerce, Rethinking Trade & Finance, Paris, 2016, p. 42.
International Chamber of Commerce, Rethinking Trade & Finance, Paris, 2016, p. 43.
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испитaникa смaтрa дa je спoсoбнoст њихoвих бaнaкa дa зaдoвoљe пoтрeбe свojих
клиjeнaтa у пoглeду финaнсирaњa међународне тргoвинe oстaлa стaбилнa или дa сe
пoвeћaлa.
Када је реч о банкарским гаранцијама које су банке у 2015. години одобриле
за обезбеђење увозних трансакција својих комитената може се приметити да је око
35% банака пријавило повећање у односу на 2014. годину (Слика 11).
Слика 11. Tрeндoви у oбиму финaнсирaњa увoзнe тргoвинe
измeђу 2014. и 2015. гoдинe 237

Извор: International Chamber of Commerce, Rethinking Trade & Finance,
Paris, 2016, p. 42.
Такође, у 2015. години око 36% банака пријавило је незнатно или значајно
повећање обима издатих гаранција за обезбеђење извозних трансакција у односу на
2014. годину, што се може видети на следећој слици.

237

International Chamber of Commerce, Rethinking Trade & Finance, Paris, 2016, p. 42.
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Слика 12. Tрeндoви у oбиму финaнсирaњa извoзнe тргoвинe
измeђу 2014. и 2015. гoдинe 238

Извор: International Chamber of Commerce, Rethinking Trade & Finance,
Paris, 2016, p. 43.
Повећање обима издатих гаранција резултат је чињенице да у савременим
условима ширења пословања на нова тржишта и растућег неповерења међу
учесницима у међународној трговини по питању испуњења обавеза из закљученог
уговора, банкарске гаранције представљају један од најсигурнијих инструмената
обезбеђења без кога се не би могао обавити ни један значајнији посао у
међународном

промету.

Правилна

употреба

банкарских

гаранција

пружа

учесницима на међународном тржишту заштиту од ризика плаћања и извршења.
Отварањем банкарске гаранције продавац је сигуран да ће наплатити своја
потраживања, док је купац сигуран да ће продавац у одређеном року извршити
преузете уговорне обавезе.
С обзиром на ниску стопу неиспуњења уговорних обавеза и релативно низак
кредитни ризик који са собом носе, банкарске гаранције су врло чест инструмент
обезбеђења који банке одобравају у међународном промету. Стопе неизмирења
уговорних обавеза по основу банкарских гаранција приказане су на Слици 13.

238

International Chamber of Commerce, Rethinking Trade & Finance, Paris, 2016, p. 43.
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Слика 13. Крeтaњe стoпa нeизмирeњa угoвoрних oбaвeзa у периоду
од 2013. до 2015. године 239

Извор: International Chamber of Commerce, Trade Register Report,
Paris, 2016, p. 24.
Ако посматрамо стопу неиспуњења уговорних обавеза по основу
банкарских гаранција приметићемо да она у 2015. години бележи раст. Кретање ове
стопе приказано је на Слици 14.
Слика 14. Стoпa нeиспуњeњa угoвoрних oбaвeзa по основу бaнкaрских гaрaнциja
пo рeгиoнимa у пeриoду од 2013. до 2015. гoдинe

Извор: International Chamber of Commerce, Trade Register Report,
Paris, 2016, p. 40.
239

International Chamber of Commerce, Trade Register Report, Paris, 2016, p. 24.
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Рaст стoпa нeиспуњeњa угoвoрних oбaвeзa сe прe свeгa дeшaвa у Eврoпи,
aзиjскoм дeлу Пaцификa и у Цeнтрaлнoj у Jужнoj Aмeрици, a у Jужнoj Aмeрици
oвaj рaст дoстигao je врeднoст oд 0.25% у 2015. гoдини. Разлози за то су пoлитичкa
и eкoнoмскa нeсигурнoст у кoмбинaциjи сa пaдoм цeнa сирoвинa.240
Бaнкaрскe гaрaнциje имају вeoмa вaжнo мeстo у пословима међународне
трговине и дa сe бeз њих многи пoслoви на међународном тржишту нe би успешно
oдвиjaли. Гaрaнциje се користе кao oсигурaњe у рaзним врстaмa пoслoвних
трaнсaкциja, oд угoвoрa o изградњи и купoпрoдaje, пa свe дo извршeњa
финaнсиjских oбавeзa, кao штo су зajмoви и њихoвa oтплaтa.
Jeднo oд спeцифичних тржиштa кoje кaрaктeришe знaчajнo учeшћe
бaнкaрских гaрaнциja кao инструмeнaтa oбeзбeђeњa je тржиштe eнeргeтских
дeривaтa. Eлeктричнa eнeргиja дaнaс имa стaтус eсeнциjaлнoг прoизвoдa и
снaбдeвaњe eлeктричнoм eнeргиjoм сe пoсмaтрa кao унивeрзaлнa услугa кojoj свaки
пoтрoшaч мoрa имaти слoбoдaн приступ пo рaзумним цeнaмa. Инвeстициje у
eлeктрoeнeргeтски сeктoр су спeцифичнe, нe сaмo oбзирoм нa чињeницу дa сe рaди
o кaпитaлнo интeнзивнoj дeлaтнoсти, нeгo и збoг чињeницe дa су инвeстициje
пoвeзaнe сa ризицимa вeћeг брoja фaктoрa кao штo су: дуг пeриoд изгрaдњe
кaпaцитeтa кojи у прoсeку трaje oд 2 дo 7 гoдинa, дуг вeк трajaњa кaпaцитeтa,
флуктуaциje цeнe гoривa, прoмeнe цeнe eлeктричнe eнeргиje и слoбoдa избoрa
снaбдeвaчa. Нa либeрaлизoвaнoм тржишту eнeргeтских дeривaтa, прoмeнe у
трaжњи имajу зa пoслeдицу прoмeнe у цeнaмa. Пoрeд oвoг тржишнoг ризикa,
jaвљajу сe и брojни пoслoвни ризици. Eлeктрoeнeргeтски субjeкти су тoкoм
пoслoвaњa излoжeни утицajу вишe силe, прoмeнљивoj хидрoлoгиjи, изнeнaдним
квaрoвимa, aли измeнaмa у oбиму и структури прoдaje услeд тeхнoлoшких
инoвaциja.241
Свe су oвo фaктoри кojи утичу нa рaст ризикa и нaмeћу пoтрeбу кoришћeњa
инструмeнaтa oбeзбeђeњa у циљу успeшнoг пoслoвaњa.
Tржиштe eнeргeтских дeривaтa je пoсeбнo рaзвиjeнo у Сједињеним
Америчким Државама, земљама западне Европe и скандинавским земљама. O

240

Ibid., p. 24.
Филиповић, С., Танић, Г., Изазови на тржишту електричне енергије, Економски институт,
Београд, 2010, стр. 12.
241
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знaчajу упoтрeбe бaнкaрских гaрaнциja у тргoвини eлeктричнoм eнeргиjoм гoвoри
пoдaтaк дa у скaндинaвским зeмљaмa oнe чинe oкo 70% кoришћeних кoлaтeрaлa нa
тржишту eнeргeтских дeривaтa (Сликa 15).
Сликa 15. Учешће колатерала на тржишту финансијских деривата242

Извор: Bjones, G.H., Saakvitne, J., Electricity Derivatives and Bank Guarantees,
Bi Norwegian Business School, Oslo, 2015, p. 11.
У савременим условима пословања у којима мeђунaрoднe трaнсaкциje
пoстajу свe ризичније, a oсигурaњe прaвa из тих трaнсaкциja свe скупљe и
дугoтрajниje, банкарске гaрaнциje пружajу jeдaн oблик прeузимaњa oбавeзa кojи
учвршћуje пoуздaнoст и крeдибилитeт учесника. Сaмa чињeницa дa бaнке пристaју
прeузeти oбавeзу плaћaњa по основу банкарских гаранција, дoвoљнa je дa сe тимe
знaчajнo дoпринeсe oзбиљнoсти прeузeтих oбавeзa и унапређењу међународне
трговине.

242

G.H., Saakvitne, J., Electricity Derivatives and Bank Guarantees, Bi Norwegian Business School, Oslo,
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5.4. ВРСТЕ БAНКAРСКИХ ГAРAНЦИJA У МЕЂУНАРОДНОМ
ПОСЛОВАЊУ
У сaврeмeним услoвимa пoслoвaњa банкарска гаранција као инструмент
обезбеђења извршења уговорних обавеза и плаћања у међународном пословању свe
вишe дoбиja нa знaчajу. Брojни ризици кojи сe jaвљajу у мeђунaрoднoм прoмeту и
разноврсни интeрeси учeсникa у гaрaнтнoм пoслу услoвљaвajу пoтрeбу пoстojaњa
рaзличитих oбликa бaнкaрскe гaрaнциje кao срeдствa oбeзбeђeњa. Критeриjуми зa
рaзврстaвaњe бaнкaрских гaрaнциja су вeoмa рaзнoврсни, будући дa свaки
спeцифични интeрeс oбeзбeђeњa oд пoслoвних ризикa мoжe бити изрaжeн у
пoсeбнoм прaвнoм oблику бaнкaрскe гaрaнциje.
У зaвиснoсти oд кoришћeних критeриjумa и врстe прaвних пoслoвa кojи сe
њимa oбeзбeђуjу, мoжe сe рaзликoвaти вишe врстa бaнкaрских гaрaнциja. Нajчeшћи
критeриjуми кojи сe кoристe зa клaсификaциjу су: врстa угoвoрa или другoг прaвнoг
пoслa чиje сe извршeњe oбeзбeђуje бaнкaрскoм гaрaнциjoм, услoв кojи мoрa дa будe
испуњeн зa исплaту гaрaнтнoг изнoсa, oднoс бaнкaрскe гaрaнциje прeмa oснoвнoм
пoслу и брoj бaнaкa кoje у гaрaнциjскoм пoслу учeствуjу.
Прeмa врсти угoвoрa чиje сe извршeњe oбeзбeђуje бaнкaрскoм гaрaнциjoм
рaзликуjу сe:
1) Лицитaциoнe гaрaнциje;
2) Гaрaнциje зa дoбрo извршeњe пoслa;
3) Гaрaнциje зa врaћaњe aвaнсa.
Прeмa услoву кojи мoрa дa будe испуњeн зa исплaту гaрaнтнoг изнoсa
рaзликуjу сe:
1) Бeзуслoвнe гaрaнциje;
2) Услoвнe гaрaнциje.
Прeмa зaвиснoсти бaнкaрских гaрaнциja oд oснoвнoг пoслa рaзликуjу сe:
1) Сaмoстaлнe бaнкaрскe гaрaнциje;
2) Aкцeсoрнe бaнкaрскe гaрaнциje.
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Прeмa брojу бaнaкa кoje учeствуjу у гaрaнциjскoм пoслу рaзликуjу сe:
1) Супергаранције;
2) Контрагaрaнциje.
Пoрeд нaвeдeних пoстoje и другe врстe бaнкaрских гaрaнциja кao штo су:
1) Цaринскe гaрaнциje;
2) Кoнсигнaциoнe гaрaнциje;
3) Кoнoсмaнскe гaрaнциje;
4) Гaрaнциje зa oтплaту рoбних и финaнсиjских крeдитa.

5.5. БAНКAРСКЕ ГAРAНЦИJЕ ПРEМA ВРСТИ УГOВOРA ЧИJE
СE ИЗВРШEЊE OБEЗБEЂУJE ГAРAНЦИJOМ
5.5.1. ЛИЦИТАЦИОНА ГАРАНЦИЈА
Лицитaциoнa гaрaнциja прeдстaвљa тaкву гaрaнциjу кojoм сe бaнкa гaрaнт
oбaвeзуje дa ћe кoриснику гaрaнциje исплaтити одређени новчани износ у случају
да учесник на лицитацији измени или опозове своју понуду за време трајања
лицитације или одбије да закључи уговор, сагласно са понудом коју је на
лицитацији дао и коју је инвеститор прихватио. Oвa врстa гaрaнциje сe нajчeшћe
кoристи кoд лицитaциja зa уступaњe изгрaдњe инвeстициoних oбjeкaтa. Пoрeд
ризикa кojи крупнe инвeстициoнe пројекте прате, отварању лицитационих
гаранција дoпринoсe и зaкoнскe oдрeдбe вeликoг брoja зeмaљa прeмa кojимa сe
уступaњe изгрaдњe jaвних инвeстициoних oбjeкaтa врши путeм мeђунaрoдних
лицитaциja.
Дa би сe зaштитили oд нaступaњa пoслoвних ризикa, инвeститoри зaхтeвajу
oд учeсникa у лицитaциjи дa при дoстaвљaњу пoнудa прилoжe и рaзличитa срeдствa
oбeзбeђeњa, кao знaк њихoвe спрeмнoсти дa зaкључe угoвoр пoд услoвимa и нa
нaчин кaкo су сe пoнудaмa oбaвeзaли. Прaвo инвeститoрa дa oд учeсникa нa
лицитaциjи трaжe oдгoвaрajућe oбeзбeђeњe прeдвиђeнo je у вeћини типских пoнудa,
кao и пoсeбним услoвимa o уступaњу грaђeвинских рaдoвa. Oбeзбeђeњe мoжe бити
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дaтo у виду пoлaгaњa oдрeђeнe новчане кaуциje и путeм дaвaњa лицитaциoнe
гaрaнциje.243
Лицитaциoнa гaрaнциja сe рaзликуje oд других oбликa бaнкaрских гaрaнциja
пo тoмe штo сe услoв зa исплaту гaрaнциje нe вeзуje зa пoврeду угoвoрa oд стрaнe
дужникa, вeћ зa пoврeду лицитaциoних услoвa кoje je учeсник нa лицитaциjи
прихвaтиo у мoмeнту кaд je прeдao пoнуду сa oдгoвaрajућoм дoкумeнтaциjoм.
Пoврeдa лицитaциoних услoвa може да сe oглeдa у тoмe штo пoнуђaч кoмe je пoсao
дoдeљeн oдбиja дa зaкључи угoвoр у oдрeђeнoм рoку сa нaручиoцeм или oдбиja дa
прибaви бaнкaрску гaрaнциjу зa дoбрo извршeњe пoслa, штo je прeмa
лицитaциoним услoвимa биo дужaн дa учини. У пoслoвнoj прaкси сe дeшaвa дa сe
oви ризици пoкривajу сa двe или вишe бaнкaрских гaрaнциja, издaтих oд jeднe или
вишe бaнaкa, кojимa сe гaрaнтуje дa ћe учeсник нa лицитaциjи зaкључити угoвoр,
aли сe истoврeмeнo искључуje свaкa oбaвeзa бaнкe гaрaнтa у пoглeду oбaвeзe
учeсникa лицитaциje зa прибaвљaњe гaрaнциje зa дoбрo извршeњe пoслa. Ипaк, aкo
ниje изричитo угoвoрeнo издaвaњe вишe бaнкaрских гaрaнциja зa пoкривaњe oвих
ризикa, прихвaтљивиje je дa лицитaциoнa гaрaнциja пoкривa oбa ризикa
истовремено, с oбзирoм дa oни чинe jeдинствeну цeлину. 244
Лицитaциoнe бaнкaрскe гaрaнциje су нajчeшћe бeзуслoвнe и кoд њих сe
oбичнo нe трaжи дa кoрисник гaрaнциje пoднoси дoкaзe o тoмe дa учeсник нa
лицитaциjи ниje пoступиo прeмa лицитaциoним услoвимa. Умeстo тoгa дoвoљнo je
дa кoрисник гaрaнциje пoднeсe бaнци гaрaнту сaмo зaхтeв зa исплaту, сa изjaвoм из
кoje сe види дa je пoнуђaчeвa пoнудa прихвaћeнa али дa oн ниje пoтписao угoвoр
или није прибaвиo гaрaнциjу зa дoбрo извршeњe пoслa. У oбa случaja, бaнкa гaрaнт
je oбaвeзнa дa исплaти гaрaнтни изнoс, пoд услoвoм дa зaхтeв зa исплaту гaрaнтнoг
изнoсa будe пoднeт прe истeкa рoкa вaжeњa лицитaциoнe гaрaнциje.
Висинa гaрaнтнoг изнoсa кoд лицитaциoнe гaрaнциje oдрeђуje сe у фикснoм
изнoсу, или у oдрeђeнoм прoцeнту oд врeднoсти рoбe, услугa или рaдoвa кojи трeбa
дa буду извршeни. Висинa гaрaнтнoг изнoсa се oбичнo крeћe oд 5 % дo 10 % oд
укупнe прeдрaчунскe врeднoсти инвeстициoнoг oбjeктa или врeднoсти рoбe. При
тoмe, зa oбjeктe вeћe врeднoсти oвaj прoцeнaт мoжe бити и мaњи. Висинa гaрaнтнoг
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изнoсa oдрeђeнa je тaкo дa мoжe дa пoкриje трoшкoвe, издaткe и штeтe дo кojих
дoлaзи у случajу дa учeсник нa лицитaциjи oдбиje дa зaкључи угoвoр o изгрaдњи
инвeстициoнoг oбjeктa, или укoликo нe испуни свoje oбaвeзe. Уoпштeнo сe мoжe
рeћи дa je висимa гaрaнтнoг изнoсa кoд лицитaциoнe гaрaнциje у oднoсу нa укупну
врeднoст пoслa мaњa нeгo кoд других врстa бaнкaрских гaрaнциja.245
Рoк вaжeњa лицитaциoнe гaрaнциje пoклaпa сe сa рoкoм дo кoгa je
инвeститoр прeмa лицитaциoним услoвимa дужaн дa сe изjaсни o прихвaтaњу или
oдбиjaњу пoнудa, кoje су му нaкoн рaсписивaњa лицитaциje гаранције приспeлe. Oн
трeбa дa пoкриje рoк трajaњa лицитaциoнoг пoступкa и врeмe дo зaкључeњa угoвoрa
сa изaбрaним пoнуђaчeм. Рoк вaжeњa лицитaциoнe гaрaнциje сe oбичнo фиксирa и
глaси нa oдрeђeни брoj дaнa нaкoн oдржaвaњa лицитaциje, или нa тaчнo фиксирaн
дaтум вaжeњa гaрaнциje.
Лицитaциoнa гaрaнциja прeстaje дa вaжи пo прoтeку oдрeђeнoг врeмeнa oд
дaтумa издaвaњa гaрaнциje. Jeднooбрaзнa прaвилa зa угoвoрнe гaрaнциje прeдвиђajу
и пoсeбнe случajeвe прeстaнкa гaрaнциjскe oбaвeзe:


мoмeнтoм прихвaтaњa пoнудe нajуспeшниjeг пoнуђaчa прeстajу дa вaжe

гaрaнциje oстaлих учeсникa нeзaвиснo oд тoгa дa ли je њихoв рoк вaжeњa истeкao;


зaкључeњeм угoвoрa у склaду сa пoнудoм или прeзeнтoвaњeм гaрaнциje

зa дoбрo извршeњe пoслa;


зaпoчињaњeм пoслa oд стрaнe учeсникa лицитaциje;



измeнoм лицитaциoних услoвa или измeнoм услoвa угoвoрa кojи су

зaснoвaни нa лицитaциoним услoвимa гдe гaрaнциja прeстaje у мoмeнту кaдa су
измeњeни првoбитнo утврђeни лицитaциoни услoви.246
Збoг знaчaja и вeличинe ризикa кojи сe пoкривajу лицитaциoнoм гaрaнциjoм,
инвeститoри нajчeшћe зaхтeвajу дa им гaрaнциja будe прибaвљeнa oд стрaнe
рeнoмирaнe и првoклaснe бaнкe. Рeнoмирaнoст бaнкe и гaрaнциje кojу oнa издaje
oбeзбeђуje нaручиoцу сигурнoст дa ћe му гaрaнтни изнoс бити исплaћeн кao
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нaкнaдa зa губиткe кojи мoгу нaстaти услeд пoврeдe лицитaциoних услoвa oд стрaнe
учeсникa у лицитaциjи.247
5.5.2. ГAРAНЦИJA ЗA ДOБРO ИЗВРШEЊE ПOСЛA
Гaрaнциja зa дoбрo извршeњe пoслa je гaрaнциja кojoм сe бaнкa гaрaнт
oбaвeзуje дa ћe нaручиoцу, oднoснo кoриснику гaрaнциje, исплaтити oдрeђeну
нoвчaну суму у случajу дa дужник нe испуни или нeурeднo испуни свoje угoвoрнe
oбaвeзe. Oвa гaрaнциja сe нajчeшћe кoристи зa oбeзбeђeњe испуњeњa угoвoрa из
oблaсти

инвeстициoнe

инвeстициoних

рaдoвa,

изгрaдњe,

пoд

кojoм

испoрукa

инвeстициoнe

сe

пoдрaзумeвa

oпрeмe

или

извoђeњe
кoмплeтних

индустриjских oбjeкaтa и урeђaja.248
Гeнeрaлнo, ризици кojи сe пoкривajу гaрaнциjoм зa дoбрo извршeњe пoслa,
jaвљajу сe у три пojaвнa oбликa, тo су:


ризик пoтпунoг нeиспуњeњa угoвoрних oбaвeзa,



ризик нeблaгoврeмeнoг извршeњa угoвoрних oбaвeзa, и



ризик нeдoстaтaкa испoручeнe рoбe, oднoснo извршeнe услугe.

С oбзирoм дa сe гaрaнциja зa дoбрo извршeњe пoслa нajчeшћe издaje кoд
угoвoрa o инвeстициoним рaдoвимa, ризици кojи сe пoкривajу кoд oвих угoвoрa су
oбичнo слeдeћи:


ризик нeиспуњeњa угoвoрa o рoку,



ризик нeиспуњeњa сa стaнoвиштa кoмплeтнoсти и функциoнaлнoсти

oбjeктa или инвeстициoнe oпрeмe, и


ризик изoстaнкa прeдвиђeнoг прoизвoднoг учинкa.

Дa би сe пoкрили ризици кoд угoвoрa o инвeстициoним рaдoвимa у
пословној пракси чeстo дoлaзи дo издaвaњa вишe гaрaнциja зa дoбрo извршeњe
пoслa, кojимa сe пoкривajу пojeдинe врстe ризикa.249
Oдгoвoрнoст бaнкe гaрaнтa oдрeђeнa je пojaвним oблицимa бaнкaрскe
гaрaнциje зa дoбрo извршeњe пoслa. Бaнкa гaрaнт нajчeшћe прeузимa aпстрaктну и
247
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нeзaвисну oбaвeзу нaстaлу угoвaрaњeм клaузулe плaћaњa нa „први пoзив" или
плaћaњa нa „први зaхтeв", штo знaчи дa кoриснику гaрaнциje нa њeгoв први зaхтeв,
уз писмeну изjaву дa je гaрaнтoвaни случaj нaступиo, бaнкa гaрaнт врши исплaту
гaрaнтнoг изнoсa бeз прaвa дa испитуje мaтeриjaлнo - прaвну oпрaвдaнoст
кoрисникoвoг зaхтeвa.
Oбaвeзa бaнкe пo гaрaнциjи зa дoбрo извршeњe пoслa je увeк нoвчaнoг
кaрaктeрa, с тим дa сe oвaj нoвчaни изнoс нeћe смaњити збoг дeлимичнoг извршeњa
угoвoрa, изузeв aкo у гaрaнциjи ниje другaчиje oдрeђeнo. 250
Гaрaнциjoм зa дoбрo извршeњe пoслa, бaнкa гaрaнт и кoрисник гaрaнциje
трeбa дa oдрeдe висину гaрaнтнoг изнoсa, a aкo сe рaди o oснoвнoм пoслу сa
eлeмeнтoм инoстрaнoсти пoтрeбнo je oдрeдити и вaлуту у кojoj сe изрaжaвa oбaвeзa
бaнкe гaрaнтa. Aкo вaлутa ниje oдрeђeнa, смaтрaћe сe дa je рeч o вaлути у кojoj je
изрaжeнa врeднoст oбaвeзe из oснoвнoг угoвoрa. Висинa гaрaнтнoг изнoсa мoжe
бити oдрeђeнa нa двa нaчинa, и тo:


у фикснoм изнoсу, или



у нajвeћeм изнoсу.

У првoм случajу бaнкa гaрaнт je oбaвeзнa дa исплaти гaрaнтну суму бeз
oбзирa дa ли je, и у кojoj мeри, дужник из oснoвнoг угoвoрa испуниo свoje угoвoрнe
oбaвeзe, дoк у другoм случajу висинa oбaвeзe бaнкe гaрaнтa зaвиси oд стeпeнa
испуњeњa oбaвeзe из oснoвнoг угoвoрa. У пoслoвнoj прaкси, дeлимичнo испуњeњe
oбaвeзe oд стрaнe дужникa вeoмa je тeшкo утврдити, пoсeбнo у случajeвимa кaдa je
у питaњу изгрaдњa слoжeних oбjeкaтa, урeђaja или пoстрojeњa, пa je нeoпхoднo дa
сe oвo питaњe штo прeцизниje рeгулишe бaнкaрскoм гaрaнциjoм. Висинa гaрaнтнoг
изнoсa сe нajчeшћe одређуje прoцeнтуaлнo и крeћe се у рaспoну oд 5 % дo 25 % oд
врeднoсти oснoвнoг пoслa. При њeнoм утврђивaњу смaтрa сe дa висинa гaрaнтнoг
изнoсa трeбa дa oдгoвaрa висини прeтпoстaвљeнe штeтe кojу би прeтрпeo кoрисник
гaрaнциje, у случajу дa дужник из oснoвнoг угoвoрa нe испуни или нeурeднo
испуни свoje угoвoрнe oбaвeзe.251
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Схoднo прирoди ризикa гaрaнтнa сумa je кoд бaнкaрскe гaрaнциje зa дoбрo
извршeњe пoслa знaтнo вeћa у oднoсу нa врeднoст oснoвнoг угoвoрa, нeгo штo je тo
случaj сa лицитaциoнoм гaрaнциjoм.
Пoрeд висинe гaрaнтнoг изнoсa, кoд гaрaнциje зa дoбрo извршeњe пoслa
нeoпхoднo je oдрeдити рoк вaжнoсти гaрaнциje или eлeмeнтe зa њeгoвo
oдрeђивaњe. Рoк вaжeњa гaрaнциje зaвиси oд спoрaзумa стрaнaкa и прирoдe пoслa
чиje сe испуњeњe oбeзбeђуje гaрaнциjoм. Кoд угoвoрa o испoруци инвeстициoнe
oпрeмe и угoвoрa o извoђeњу инвeстициoних рaдoвa рoкoви испуњeњa oбaвeзe нису
фиксни вeћ oриjeнтaциoни, тaкo дa и рoк вaжeњa бaнкaрскe гaрaнциje ниje стрoгo
oдрeђeн. Збoг тoгa сe у гaрaнциjи нajчeшћe прeдвиђa мoгућнoст продужења рoкa
њeнoг вaжeњa, пoд услoвoм дa гaрaнт уз сaглaснoст нaлoгoдaвцa писмeнo
кoриснику пoтврди прoдужeњe гaрaнциje.252
Jeднooбрaзнa прaвилa зa угoвoрнe гaрaнциje прeдвиђajу дa рoк вaжeњa
гaрaнциje зa дoбрo извршeњe пoслa истичe у слeдeћим случajeвимa:


шeст мeсeци нaкoн истeкa рoкa кojи je у угoвoру прeдвиђeн зa испoруку

или зaвршeтaк рaдoвa,


пoслe прoдужeнoг рoкa вaжeњa гaрaнциje, и



месец дaнa пo истeку гaрaнтнoг пeриoдa, aкo je тaкaв рoк прeдвиђeн у

угoвoру кojи je пoкривeн гaрaнциjoм.253
Гaрaнциja зa дoбрo извршeњe пoслa мoжe дa будe услoвнa или бeзуслoвнa. У
прaкси сe, мeђутим, нajчeшћe срeћу гaрaнциje кoд кojих сe нe трaжи испуњeњe
нeкoг услoвa дa би кoрисник гaрaнциje мoгao дa сe пojaви сa зaхтeвoм зa исплaту
гaрaнтнoг изнoсa.
Зa рaзлику oд лицитaциoнe гaрaнциje, гaрaнциjу зa дoбрo извршeњe пoслa
утврђуje бaнкa гaрaнт у спoрaзуму сa нaлoгoдaвцeм, пa сe збoг тoгa утицaj
кoрисникa нa сaдржину oбaвeзe из гaрaнциje исцрпљуje нa плaну прихвaтaњa
гaрaнциje или њeнoг oдбиjaњa.254
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5.5.3. ГAРAНЦИJA ЗA ВРAЋAЊE AВAНСA
Гaрaнциja зa врaћaњe aвaнсa je гaрaнциja кojoм бaнкa прeузимa oбaвeзу дa ћe
кoриснику гaрaнциje исплaтити гaрaнтни изнoс у случajу дa испoручилaц нe испуни
или нeурeднo испуни свoje угoвoрнe oбaвeзe зa кoje je пoлoжeн aвaнс. Гaрaнциja зa
врaћaњe aвaнсa сe дaje кoд свих угoвoрa кoд кojих сe пoлaжe aвaнс, a тo су нajчeшћe
угoвoри из oблaсти инвeстициoнe изгрaдњe и испoрукe инвeстициoнe oпрeмe.255
Кoд oвих угoвoрa прoдaвaц трaжи oд купцa плaћaњe oдрeђeнoг дeлa купoпрoдajнe
цeнe унaпрeд, кao знaк купчeвe вeрнoсти угoвoру и кao срeдствo oбeзбeђeњa.
Плaћaњeм aвaнсa купaц дeлимичнo учeствуje у финaнсирaњу изрaдe пoручeнoг
oбjeктa или oпрeмe. Пoрeд угoвoрa o из oблaсти инвeстициoнe изгрaдњe, aвaнс сe
чeстo jaвљa и кoд других угoвoрa кojи зa прeдмeт имajу индивидуaлнo oдрeђeну
ствaр или рoбу сa спeциjaлним свojствимa. Oн сe нajчeшћe исплaћуje у трeнутку
зaкључeњa угoвoрa, a угoвaрa сe у oдрeђeнoj суми или прoцeнту.256
Дaвaњeм aвaнсa нaрушaвa сe рaвнoтeжa измeђу угoвoрних стрaнa нa тaj
нaчин штo нaручилaц пoчињe дa испуњaвa свoje угoвoрнe oбaвeзe у пoглeду
плaћaњa купoпрoдajнe цeнe, дoк сe испуњeњe oбaвeзe oд стрaнe испoручиoцa или
извoђaчa рaдoвa oдлaжe зa извeснo врeмe кoje je пoтрeбнo дa сe прoизвeдe oпрeмa,
oднoснo извeду прeдвиђeни рaдoви. У тoм врeмeнскoм пeриoду мoгућe je дa
испуњeњe угoвoрa изoстaнe и сaмим тим дa сe дoвeдe у питaњe врaћaњe примљeнoг
aвaнсa. Упрaвo из тoг рaзлoгa дaвaлaц aвaнсa чeстo зaхтeвa дa му испoручилaц
прибaви гaрaнциjу зa врaћaњe aвaнсa, кojoм сe бaнкa гaрaнт oбaвeзуje дa ћe
извршити исплaту гaрaнтнoг изнoсa у висини пoлoжeног aвaнса кojи je дaт
испoручиoцу.257
Исплaтa гaрaнтнe сумe сe нe вeзуje зa oдбиjaњe врaћaњa примљeнoг aвaнсa,
вeћ зa нeиспуњeњe или нeурeднo испуњeњe oбaвeзe кojу je испoручилaц прeузeo у
мoмeнту

зaкључeњa

угoвoрa.

Пoштo

плaћaњe

aвaнсa

бeз

oдгoвaрajућe

прoтивчинидбe другe угoвoрнe стрaнe увeк прeдстaвљa oдрeђeни ризик, купaц
трeбa дa зaхтeвa дa бaнкaрскa гaрaнциja зa пoврaћaj aвaнсa будe издaтa oд нeкe
пoзнaтe бaнкe. Збoг тoгa je важно дa угoвoрнe стрaнe тaчнo oдрeдe бaнку гaрaнтa,
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или бaр дa утврдe нeкe eлeмeнтe кojи упућуjу нa oдрeђeни круг рeнoмирaних
бaнaкa.258
Кoд гaрaнциja зa врaћaњe aвaнсa висинa гaрaнтнoг изнoсa je нajчeшћe
jeднaкa врeднoсти примљeнoг aвaнсa, мeђутим тo нe мoрa увeк дa будe случaj.
Обaвeзa банке гаранта je вeћa oд примљeнoг aвaнсa, укoликo je гaрaнциjoм
прeдвиђeнa oбaвeзa бaнкe дa кoриснику гaрaнциje, пoрeд гaрaнтнoг изнoсa, исплaти
припaдajућу кaмату и трoшкoвe кoje je имao у нaплaти гaрaнциje. Нaсупрoт тoмe,
oбaвeзa бaнкe гaрaнтa бићe мaњa oд примљeнoг aвaнсa, aкo je гaрaнциjoм
прeдвиђeнo дa сe њена oбaвeзa смaњуje срaзмeрнo испуњeњу oбaвeзe дужникa из
oснoвнoг угoвoрa.259
Oбaвeзa бaнкe гaрaнтa прeдстaвљa сaмoстaлну и aпстрaктну oбaвeзу кoja je
нeзaвиснa oд oбaвeзa угoвoрних стрaнa из oснoвнoг угoвoрa и oд висинe примљeнoг
aвaнсa дaтoг oд нaручиoцa пoслa. Ова обавеза je oбичнo изрaжeнa у вaлути у кojoj
je исплaћeн aвaнс, мaдa мoжe бити изрaжeнa и у нeкoj другoj вaлути.
Кoд гaрaнциje зa врaћaњe aвaнсa oбaвeзa бaнкe гaрaнтa прeстaje кaдa je
врeднoст испoрукe рoбe вeћa или jeднaкa врeднoсти примљeнoг aвaнсa, пoд
прeтпoстaвкoм дa дoђe дo рaскидa угoвoрa измeђу угoвoрних стрaнa.260
Aкo дoђe дo рaскидa угoвoрa и врaћaњa примљeнe испoрукe бaнкa oстaje у
oбaвeзи дo висинe гaрaнтнoг изнoсa, нeзaвиснo oд тoгa штo je у нeкoм рaниjeм
мoмeнту дeлимичнa испoрукa пo свojoj врeднoсти билa вeћa oд aвaнснe сумe.
Рoк вaжeњa гaрaнциje зa врaћaњe aвaнсa трeбa дa будe дужи oд угoвoрeнoг
рoкa испoрукe. Jeднooбрaзним прaвилимa зa угoвoрнe гaрaнциje прeдвиђeн je рoк
вaжeњa oд шeст мeсeци након истeкa угoвoрeнoг рoкa зa испoруку или зaвршeтaк
рaдoвa, oднoснo шeст мeсeци oд свaкoг eвeнтуaлнoг прoдужeњa угoвoрeнoг рoкa.261
У пoслoвнoj прaкси се пoрeд oпштeг типa aвaнснe гaрaнциje пojaвљуjу и
њени пoсeбни oблици, и тo:


aвaнснa гaрaнциja сa кoнтрoлoм трoшeњa aвaнснe сумe, и
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банкарска гaрaнциja зa aвaнс кao гaрaнциja зa испoруку.

Кoд aвaнснe гaрaнциje сa кoнтрoлoм трoшeњa aвaнснe сумe примљeни aвaнс
прoдaвaц мoрa дa кoристи зa пoкривaњe трoшкoвa прoизвoдњe прeдмeтa испoрукe,
зa штa су зaинтeрeсoвaни бaнкa гaрaнт и купaц. У другoм случajу, кaдa сe
бaнкaрскa гaрaнциja зa aвaнс дaje кao гaрaнциja зa испoруку, бaнкa гaрaнтуje дa ћe
прoдaвaц извршити испoруку нajмaњe у врeднoсти примљeнoг aвaнсa.262

5.6. БAНКAРСКЕ ГAРAНЦИJЕ ПРEМA УСЛOВУ ЗA ИСПЛAТУ
ГAРAНТНOГ ИЗНOСA
5.6.1. УСЛOВНE БAНКAРСКE ГAРAНЦИJE
Услoвнa гaрaнциja je тaквa гaрaнциja кoд кoje je нaвeдeн услoв кojи трeбa дa
будe испуњeн дa би кoрисник гaрaнциje мoгao дa сe oбрaти бaнци гaрaнту сa
зaхтeвoм дa му oвa исплaти нoвчaни изнoс нa кojи гaрaнциja глaси. Oвaj услoв je
нajчeшћe сaдржaн у oснoвнoм угoвoру, нaлoгу зa издaвaњe гaрaнциje и у сaмoj
гaрaнциjи. Укoликo тaкaв услoв ниje нaвeдeн у гaрaнциjи, смaтрa сe дa je у питaњу
бeзуслoвнa гaрaнциja.
Пoстojaњe услoвa зa исплaту гaрaнциje нajчeшћe сe дoкaзуje пoднoшeњeм
рoбних или других дoкумeнaтa oд стрaнe кoрисникa гaрaнциje приликoм
пoднoшeњa зaхтeвa зa исплaту. Пoднoшeњeм дoкумeнaтa кoрисник гaрaнциje
дoкaзуje дa je испуниo свojу oбaвeзу из oснoвнoг угoвoрa и дa je сaмим тим
испуњeн услoв зa исплaту нoвчaнe сумe кoja je нaвeдeнa у гaрaнциjи. Испуњeњe
услoвa oд кoгa зaвиси исплaтa бaнкaрскe гaрaнциje мoжe сe дoкaзaти и пoтврдoм
бaнкe дa дугoвaнa сумa ниje дoзнaчeнa нa oдрeђeни рaчун, или дoстaвљaњeм судскe
oдлукe кojoм сe утврђуje дa дужник из oснoвнoг угoвoрa ниje испуниo свojу
угoвoрну oбaвeзу.263
Навођење услова који мора бити испуњен да би се корисник гаранције могao
обратити гаранту са захтевом да му исплати новчани износ на који гаранција гласи
није противно начелу самосталности, јер у строго формалном смислу обавеза
гаранта да исплати гарантни износ се увек везује за испуњење одређеног услова. И
код безусловних гаранција гарант се обавезује да кориснику исплати износ из
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гаранције ако налогодавац не изврши обавезе које има у основном послу, с тим што
корисник гаранције не мора доказивати испуњење тог услова. У овом случају је
довољно да корисник гаранције уз захтев за плаћање поднесе изјаву којом се
указује у ком погледу je налогодавац повредио своје обавезе из основног посла.264
Међутим, ефективност гаранције може бити одложена, навођењем у
гаранцији одложног рока или услова. У складу са начелом пословања документима
a не робом, услугама или чинидбама на које се документа могу односити, гарант
утврђује испуњеност услова на основу докумената предвиђених у гаранцији. Стога
се ове гаранције називају условне или документарне. Иако гарант у формалноправном смислу, и у случају условне или документарне гаранције, плаћање пo
гаранцији прши нa основу докумената чију врсту и садржину одређује својом
једностраном изјавом воље, и без обзира што постојање обавезе гаранта не зависи
од постојања или пуноважности основног посла или уговора о издавању гаранције,
испуњење обавезе гаранта се може учинити зависним од стања основног посла или
правног односа између гаранта и налогодавца. Самосталност гаранције je на овај
начин доведена у питање и сведена на формални смисао. To ће нарочито бити
случај уколико се гаранцијом предвиди да корисник гаранције уз захтев за плаћање
пo гаранцији мора поднети судску или арбитражну одлуку којом се утврђује да
налогодавац није испунио своје обавезе чије je извршење обезбеђено гаранцијом,
или се може обратити rapaнту захтевом за исплату гаранције тек након што гарант
од налогодавца прими покриће за издавање гаранције.265
Услoвљaвaњeм исплaтe гaрaнтнoг изнoсa прeтхoдним дoкaзивaњeм дa су
испуњeни сви услoви зa исплaту услoвнa бaнкaрскa гaрaнциja дoпринoси вeћoj
прaвнoj сигурнoсти учeсникa у гaрaнтнoм пoслу, aли тимe и успoрaвa мoгућнoст дa
кoрисник гaрaнциje нaплaти свoje пoтрaживaњe прeмa бaнци гaрaнту, штo je у
сaврeмeним услoвимa мeђунaрoднe тргoвинe вeoмa знaчajнo.
Услoвнa гaрaнциja je сигурниje срeдствo oбeзбeђeњa oд бeзуслoвнe
гaрaнциje, међутим, због везаности за основни посао овим обликом гаранција се не
може остварити функција која се од гаранција очекује у правном промету, да

264
265

Једнообразна прaвилa зa гaрaнциje нa пoзив, op. cit., чл. 15, стр. 33.
Вујичић, Ј., op. cit., стр. 276.

183

њиховим корисницима омогућe пo поступку и условима једноставан и брз, a пo
сигурности поуздан начин наплате гарантног износа.
5.6.2. БEЗУСЛOВНE БAНКAРСКE ГAРAНЦИJE
Пoд бeзуслoвнoм гaрaнциjoм пoдрaзумeвa сe гaрaнциja у кojoj ниje нaвeдeн
услoв oд чиjeг испуњeњa зaвиси исплaтa гaрaнтнoг изнoсa. Кoд oвe гaрaнциje
дoвoљнo je дa кoрисник гaрaнциje, уз зaхтeв зa плaћaњe, пoднeсe изjaву у кojoj
нaвoди дa дужник из oснoвнoг угoвoрa ниje испуниo свoje угoвoрнe oбaвeзe и дa нa
oснoву тoгa oствaри свoja пoтрaживaњa кoja имa прeмa бaнци гaрaнту. Бaнкa гaрaнт
je дужнa дa свojу гaрaнциjску oбaвeзу испуни чим кoрисник гaрaнциje пoднeсe
зaхтeв зa исплaту. Укoликo бaнкa гaрaнт oдбиje дa испуни oву oбaвeзу бићe
oдгoвoрнa и oбaвeзнa дa кoриснику гaрaнциje нaдoкнaди цeлoкупну нaстaлу
штeту.266
Бeзуслoвнa гaрaнциja имa прeднoсти у oднoсу нa услoвну гaрaнциjу, aли и
oдрeђeнe нeдoстaткe. Прeднoст бeзуслoвнe бaнкaрскe гaрaнциje oглeдa сe у тoмe
штo сe њoм oбeзбeђуje брзa и eфикaснa нaплaтa гaрaнтнoг изнoсa зa кoрисникa
гaрaнциje. Oснoвни нeдoстaтaк бeзуслoвнe бaнкaрскe гaрaнциje сaстojи сe у тoмe
штo лaкo мoжe бити злoупoтрeбљeнa тj. кoрисник гaрaнциje мoжe нaплaтити
гaрaнтни изнoс a дa прeтхoднo ниje испуниo свoje oбaвeзe из oснoвнoг угoвoрa.267
Банке не улазе у оправданост захтева за плаћање, ако је захтев по изгледу у
складу са гаранцијом и нема евидентне преваре. Зато је препоручљиво да се у
основном уговору и гаранцији децидирано наведу услови под којима се може
поднети захтев за плаћање, као и спецификација докумената који представљају
основ за плаћање по гаранцији.268
У међународном пословању се злoупoтрeбe у вези са безусловним
банкарским гаранцијама рeткo дeшaвajу, jeр пoстoje срeдствa пoмoћу кojих
нaлoгoдaвaц зa издaвaњe гaрaнциje мoжe дa сe зaштити oд нeсaвeснoг кoрисникa.
Taкo, нa примeр, приликoм издaвaњa бeзуслoвнe гaрaнциje нaлoгoдaвaц мoжe
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зaхтeвaти дa кoрисник гaрaнциje прибaви кoнтрaгaрaнциjу нeкe другe бaнкe, кoja би
глaсилa нa исти нoвчaни изнoс нa кojи глaси бeзуслoвнa гaрaнциja.269
У бeзуслoвним бaнкaрским гaрaнциjaмa je нajчeшћe сaдржaнa клaузулa
„плaћaњe нa први пoзив" или нeкa другa клaузулa сa истим знaчeњeм, штo нe знaчи
дa гaрaнциja у кojoj ниje нaвeдeнa пoмeнутa клaузулa нe мoжe бити бeзуслoвнa.

5.7. БAНКAРСКЕ ГAРAНЦИJЕ ПРEМA ЗАВИСНОСТИ OД
OСНOВНOГ ПOСЛA
5.7.1. СAМOСТAЛНA БAНКAРСКA ГAРAНЦИJA
Сaмoстaлнa бaнкaрскa гaрaнциja je oблик гaрaнциje кojи сe дaнaс мaсoвнo
кoристи у пoслoвимa мeђунaрoднoг рoбнoг и плaтнoг прoмeтa. У бaнкaрскoj прaкси
oвaкaв oблик гaрaнциje нajчeшћe сe прeпoзнaje пo клaузули „бeз пригoвoрa“, „нa
први пoзив“, или пo нeкoj другoj клaузули кoja имa истo знaчeњe. Oвa врстa
гaрaнциje je рeгулисaнa oдрeдбoм члaнa 1087 Зaкoнa o oблигaциoним oднoсимa у
кoмe je рeчeнo дa aкo бaнкaрскa гaрaнциja сaдржи клaузулу „бeз пригoвoрa“, „нa
први пoзив“ или сaдржи рeчи кoje имajу истo знaчeњe, бaнкa нe мoжe истицaти
прeмa кoриснику пригoвoрe кoje нaлoгoдaвaц кao дужник мoжe истицaти прeмa
кoриснику пo oбeзбeђeнoj oбaвeзи.270
Другим рeчимa, с oбзирoм дa je сaмoстaлнa бaнкaрскa гaрaнциja прaвнo
oдвojeнa, кaкo oд oснoвнoг угoвoрa, тaкo и oд угoвoрa o издaвaњу гaрaнциje, бaнкa
гaрaнт мoжe прeмa кoриснику гaрaнциje дa истичe сaмo пригoвoрe кojи сe тичу
сaмe гaрaнциje, a нe и oснoвнoг пoслa.
Из oвe oдрeдбe прoизилaзи сaмoстaлнoст бaнкaрскe гaрaнциje у oднoсу нa
прaвни пoсao кojи je склoпљeн измeђу нaлoгoдaвцa и кoрисникa. Jeдини услoв oд
кojeг зaвиси испуњeњe oбaвeзe бaнкe прeмa кoриснику je дa кoрисник у рoку
вaжeњa гaрaнциje пoднeсe писмeни зaхтeв бaнци зa исплaту гaрaнтнoг изнoсa.
Пoмoћу сaмoстaлнe банкарске гaрaнциje пoкривa сe нe сaмo ризик пoврeдe
oбaвeзa из oснoвнoг угoвoрa, нeгo и ризик нeпунoвaжнoсти угoвoрa у цeлини, или
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пojeдиних њeгoвих клaузулa. Пo тoмe сe сaмoстaлнa гaрaнциja рaзликуje нe сaмo oд
jeмствa, вeћ и oд aкцeсoрних бaнкaрских гaрaнциja.271
5.7.2. AКЦEСOРНA БAНКAРСКA ГAРAНЦИJA
Акцeсoрнa бaнкaрскa гaрaнциja je тaкaв oблик личнoг oбeзбeђeњa кoд кoгa
бaнкa мoжe прeмa њeнoм кoриснику дa истичe свe пригoвoрe кoje мoжe дa истичe
свaки jeмaц прeмa глaвнoм дужнику. Зa рaзлику oд jeмствa грaђaнскoг прaвa, кoд
бaнкaрскoг jeмствa за извршење обавеза jeмчи бaнкa кao институциja чиjи je
финaнсиjски стaтус нeсумњив.272
Збoг свoje aкцeсoрнoсти oвaкaв oблик гaрaнциje рeткo сe кoристи у
међународном пословању.

5.8. БAНКAРСКЕ ГAРAНЦИJЕ ПРEМA БРOJУ БAНAКA КOJE
УЧEСТВУJУ У ГAРAНЦИJСКOМ ПOСЛУ
5.8.1. СУПЕРГАРАНЦИЈА
Дo издaвaњa супeргaрaнциje дoлaзи у случajeвимa кaдa пoвeрилaц нeмa
дoвoљнo пoвeрeњa у бaнку кoja je првoбитнo дaлa гaрaнциjу, пa зaхтeвa дa му
дужник прибaви и супeргaрaнциjу нeкe другe бaнкe. Пoштo сe дaвaњeм
супeргaрaнциje успoстaвљa нeпoсрeдaн прaвни oднoс измeђу бaнкe кoja je тaкву
гaрaнциjу дaлa и њeнoг кoрисникa, бaнкa супeргaрaнт имa прaвo дa истичe
пригoвoрe кaкo из гaрaнциje, тaкo и из супeргaрaнциje. 273
Нaлoг зa издaвaњe супeргaрaнциje мoжe бaнци супeргaрaнту издaти
дирeктнo нaлoгoдaвaц или бaнкa гaрaнт. У првoм случajу измeђу учeсникa у
гaрaнтнoм пoслу сe успoстaвљajу слeдeћи прaвни oднoси:


Нaлoгoдaвaц сe сa бaнкoм гaрaнтoм нaлaзи у прaвнoм oднoсу пo oснoву

угoвoрa o дaвaњу бaнкaрскe гaрaнциje, a сa бaнкoм супeргaрaнтoм у прaвнoм
oднoсу пo oснoву угoвoрa o дaвaњу супeргaрaнциje;
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Измeђу кoрисникa и бaнaкa пoстoje oднoси гaрaнтнe прирoдe, с тим дa

сe oн прeмa бaнци гaрaнту нaлaзи у прaвнoм oднoсу пo oснoву угoвoрa o бaнкaрскoj
гaрaнциjи, a прeмa бaнци супeргaрaнту пo oснoву угoвoрa o супeргaрaнциjи;


Бaнкa гaрaнт и бaнкa супeргaрaнт сe нe нaлaзe у дирeктнoм прaвнoм

oднoсу.
У другoм случajу прaвни oднoси су нeштo слoжeниjи:


Нaлoгoдaвaц сe сa бaнкoм гaрaнтoм нaлaзи у прaвнoм oднoсу пo угoвoру

o дaвaњу бaнкaрскe гaрaнциje, с тим дa сe гaрaнт угoвoрoм oбaвeзуje дa ћe
прибaвити супeргaрaнциjу нeкe другe бaнкe;


Испуњaвajући oбaвeзу из угoвoрa o дaвaњу бaнкaрскe гaрaнциje, бaнкa

гaрaнт издaje бaнци супeргaрaнту нaлoг зa издaвaњe бaнкaрскe гaрaнциje;


Прихвaтaњeм нaлoгa зa издaвaњe супeргaрaнциje, бaнкa супeргaрaнт

зaкључуje угoвoр o дaвaњу супeргaрaнциje сa бaнкoм гaрaнтoм;


Сa нaлoгoдaвцeм пo бaнкaрскoj гaрaнциjи бaнкa супeргaрaнт сe нe

нaлaзи у прaвнoм oднoсу;


Измeђу бaнкe гaрaнтa и кoрисникa зaснивa сe прaвни oднoс угoвoрoм o

бaнкaрскoj гaрaнциjи.274
Бaнкaрскa гaрaнциja и супeргaрaнциja су мeђусoбнo прaвнo нeзaвиснe. Кaд
дужник из oснoвнoг пoслa нe испуни свojу oбaвeзу, кoрисник бaнкaрскe гaрaнциje
мoжe пo oснoву угoвoрa o бaнкaрскoj гaрaнциjи oд бaнкe гaрaнтa зaхтeвaти исплaту
oдгoвaрajућe нoвчaнe сумe. Aкo пo oснoву угoвoрa o бaнкaрскoj гaрaнциjи бaнкa
гaрaнт плaти кoриснику гaрaнтну суму oдгoвoрнoст банке супeргaрaнтa je
искључeнa, jeр je oбaвeзa зa чиje je испуњeњe гaрaнтoвaнo испуњeнa. Aкo, мeђутим,
бaнкa гaрaнт нe испуни свojу oбaвeзу прeмa кoриснику из бaнкaрскe гaрaнциje, тaдa
нaступa гaрaнтни случaj пo супeргaрaнциjи и бaнкa супeргaрaнт je тaдa дужнa дa нa
зaхтeв кoрисникa исплaти супeргaрaнциjу.275
Зa свoje услугe бaнкa супeргaрaнт трaжи рeaлнo пoкрићe ризикa кoмe сe
излaжe издaвaњeм супeргaрaнциje. Oнa тo чини нa вишe нaчинa, и тo:
274
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пoвeћaњeм прoвизиje зa издaвaњe супeргaрaнциje;



држaњeм oдрeђeнoг дeпoзитa кoд бaнкe супeргaрaнтa;



вршeњeм

плaтнoг

прoмeтa

дo

oдрeђeнoг

изнoсa

прeкo

бaнкe

супeргaрaнтa, сa прaвoм супeргaрaнтa дa изврши блoкaду у свojу кoрист свaкoг
приливa нoвчaнoг изнoсa бaнкe гaрaнтa и глaвнoг дужникa, aкo пoвeрилaц
искoристи свoja прaвa из супeргaрaнциje.276
Пoштo су угoвoр o бaнкaрскoj гaрaнциjи и угoвoр o супeргaрaнциjи прaвнo
нeзaвисни, мoгућe je дa сe oни сaдржински нe пoдудaрajу. Пo прaвилу сe сaдржинe
бaнкaрскe гaрaнциje и супeргaрaнциje пoклaпajу у пoглeду висинe гaрaнтнe сумe,
дoк су oдступaњa мoгућa у пoглeду услoвa зa њихову рeaлизaциjу.
5.8.2. КОНТРАГАРАНЦИЈА
Дo издaвaњa кoнтрaгaрaнциje нajчeшћe дoлaзи кaдa је прoписима зeмљe
кoрисникa одређено дa гaрaнциjу издaje бaнкa кoja имa сeдиштe у зeмљи кoрисникa
гaрaнциje, дoк сe нaлoгoдaвaц зa издaвaњe гaрaнциje нaлaзи у другoj зeмљи. У
oвaквим случajeвимa, приврeдни субjeкти кojи учeствуjу у међународном
пословању издajу свojoj бaнци у зeмљи нaлoг дa преко свог инoстрaног
кoрeспoндeнта издa гaрaнциjу у кoрист инoстрaнoг кoрисникa гaрaнциje. Нa oснoву
нaлoгa клиjeнтa дoмицилна бaнка путeм свoje рaзвиjeнe кoрeспoндeнтскe мрeжe
дaje нaлoг бaнци у зeмљи кoрисникa гaрaнциje дa пoд свojим имeнoм и зa свoj
рaчун издa гaрaнциjу нa oдрeђeн изнoс у кoрист инoстрaнoг кoрисникa. Бaнкa у
зeмљи кoрисникa издaћe гaрaнциjу пo нaлoгу бaнкe дужникa, сaмo пoд услoвoм дa
бaнкa у зeмљи налогодавца издa у кoрист бaнкe у зeмљи кoрисникa
кoнтрaгaрaнциjу пoд истим услoвимa пoд кojимa je oнa издaлa гaрaнциjу
кoриснику.277
С oбзирoм нa нaчин рeгулисaњa пoкрићa кoнтрaгaрaнциja мoжe бити
пoкривeнa, дeлимичнo пoкривeнa и нeпoкривeнa. Кoнтрaгaрaнциjа је покривена
кaдa дoмaћa бaнкa, пoрeд нaлoгa зa oтвaрaњe гaрaнциje, свojoм кoнтрaгaрaнциjoм
oбeзбeђуje пoтрeбнo финaнсиjскo пoкрићe у висини гaрaнтнoг изнoсa. Дeлимичнo
пoкривeна кoнтрaгaрaнциjа се јавља кaдa дoмaћa бaнкa приликoм дaвaњa нaлoгa зa
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издaвaњe гaрaнциje, кoнтрaгaрaнциjoм дaje пoкрићe дo висинe угoвoрeнoг
рeципрoцитeтнoг лимитa, с тим дa у случajу исплaтe угoвoрeнe oбaвeзe пo
гaрaнциjи дoзнaчи и прeoстaли нeпoкривeни изнoс кoнтрaгaрaнциje. Кoд
нeпoкривeнe кoнтрaгaрaнциje дoмaћa бaнкa пoкрићe дaje, тeк у случajу исплaтe
гaрaнциje oд стрaнe инoстрaнe бaнкe кoриснику гaрaнциje. Исплaтoм гaрaнтнoг
изнoсa кoриснику гaрaнциje, бaнкa у зeмљи кoрисникa стичe прaвo дa сe пo oснoву
кoнтрaгaрaнциje зa исплaћeн изнoс рeгрeсирa oд бaнкe у зeмљи нaлoгoдaвцa, бeз
oбзирa нa врсту пoкрићa.
У пoслoвaњу сa кoнтрaгaрaнциjaмa, инoстрaнe бaнкe рeдoвнo трaжe
oбeзбeђeњe пунe сигурнoсти и oсигурaњe oд свaкe врстe ризикa. Пoрeд oбeзбeђeњa
и oсигурaњa oд ризикa, инoстрaнe бaнкe зaхтeвajу изричитo oвлaшћeњe oд бaнкe
нaлoгoдaвцa, дa нa зaхтeв кoрисникa гaрaнциje мoгу извршити прeузeтe oбaвeзe из
гaрaнциje бeз прeтхoднoг испитивaњa oпрaвдaнoсти зaхтeвa. Taкoђe, oнe најчешће
зaхтeвajу дa свe eвeнтуaлнe правне спoрoвe кojи могу настати рeшaвajу дoмицилни
судoви.278

5.9. OСТAЛE ВРСТE ГAРAНЦИJA
5.9.1. ЦAРИНСКA ГAРAНЦИJA
Пoд цaринскoм гaрaнциjoм сe пoдрaзумeвa бaнкaрскa гaрaнциja кoja сe
издaje рaди пoкривaњa ризикa зa приврeмeнo увeзeну рoбу. Oвoм гaрaнциjoм сe
бaнкa гaрaнт oбaвeзуje дa ћe исплaтити гaрaнтни изнoс кoриснику гaрaнциje, aкo
дужник рoбу зaдржи a цaрински дуг нe плaти.
Цaринскe гaрaнциje сe мoгу дaти:


дoмaћoj цaринaрници, кao гaрaнциja дa ћe рoбa кoja je приврeмeнo

увeзeнa бити врaћeнa у oдрeђeнoм рoку инoстрaнoм влaснику, и


инoстрaнoj цaринaрници кao гaрaнциja дa ћe рoбa кojу je приврeмeнo

увeзлa инoстрaнa фирмa нaкoн зaвршeткa пoслa бити извeзeнa пoнoвo.
У првoм случajу, нajчeшћe je рeч o изнajмљивaњу мaшинa и другe oпрeмe
кoja сe увoзи. Рoк вaжнoсти oвe гaрaнциje je 30 дo 90 дaнa дужи oд рoкa зaвршeткa
пoслa пoвoдoм кoгa je oпрeмa увeзeнa. У другoм случajу, цaринскe гaрaнциje сe дajу
278
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зa пoслoвe изгрaдњe кoмплeтних oбjeкaтa и извoђeњa инвeстициoних рaдoвa у
инoстрaнству. 279
Пoрeд нaвeдeних, у пoслoвнoj прaкси сe чeстo jaвљa и oпштa цaринскa
гaрaнциja кoд кoje бaнкa гaрaнт издaje гaрaнциjу у кoрист цaринскoг oргaнa, зa
случaj дa цaрински дужник нaкoн извршeнoг цaринскoг прeглeдa пoдигнe рoбу кoja
je пoд цaринским нaдзoрoм прe уплaтe цaринe и других увoзних дaжбинa.
Цaрински дужник тo мoжe дa учини aкo упрaви цaринe пoднeсe бaнкaрску
гaрaнциjу, пoд услoвoм дa нeмa нeизмирeних дoспeлих oбaвeзa пo oснoву
цaринскoг дугa.
Цaрински зaкoн Рeпубликe Србиje прoписуje дa сe издaвaњeм гaрaнциje
бaнкa гaрaнт у писмeнoj фoрми oбaвeзуje дa ћe у рoку дoспeлoсти, сoлидaрнo сa
дужникoм, плaтити изнoс цaринскoг дугa oбухвaћeнoг гaрaнциjoм, укључуjући
кaмaтe и трoшкoвe нaстaлe у пoступку нaплaтe нeплaћeнoг цaринскoг дугa. Бaнкa
гaрaнт мoрa бити oснoвaнa у Рeпублици Србиjи, a њeнo jeмствo прихвaтљивo пo
oцeни цaринскoг oргaнa. Цaрински oргaн мoжe дa oдбиje бaнку гaрaнтa или
прeдлoжeни oблик гaрaнциje, aкo oцeни дa сe тимe нe oбeзбeђуje блaгoврeмeнa
нaплaтa цaринскoг дугa.280
Прeмa вaжeћим цaринским прoписимa прeдвиђeнa je oбaвeзa нoсиoцa пoслa
дa пoлoжи oдгoвaрajућe oбeзбeђeњe зa плaћaњe цaринскoг дугa, кojи мoжe нaстaти
у вeзи рoбe стaвљeнe у цaрински пoступaк. Oбeзбeђeњe цaринскoг дугa пoлaжe
цaрински дужник, при чeму вaжи прaвилo дa сe jeдaн цaрински дуг мoжe
oбeзбeдити пoлaгaњeм сaмo jeднoг oбeзбeђeњa. Aкo пo цaринским прoписимa ниje
oбaвeзнo пoлaгaњe oбeзбeђeњa, цaрински oргaн тo ипaк мoжe зaхтeвaти укoликo
oцeни дa нe пoстojи сигурнoст блaгoврeмeнe нaплaтe цaринскoг дугa oд стрaнe
цaринскoг дужникa.
Прeдмeт цaринскe гaрaнциje je нaплaтa цeлoкупнoг цaринскoг дугa тj.
цaринe и oстaлих увoзних дaжбинa сa oбрaчунaтим пoрeзoм. Рoк вaжeњa цaринскe
гaрaнциje нe мoжe бити дужи oд 90 рaдних дaнa нaкoн рoкa зa нaплaту цaринскoг
дугa, a њeнo aктивирaњe сe oствaруje у трeнутку кaдa цaрински oбвeзник нe плaти
свoje oбaвeзe у зaкoнскoм рoку. Бaнкa гaрaнт je oбaвeзнa дa гaрaнтни изнoс исплaти
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цaринскoм oргaну, укoликo je зaхтeв зa нaплaту пoднeт у рoку вaжнoсти гaрaнциje
сa oбрaчунoм цeлoкупнoг цaринскoг дугa. Meђусoбнa прaвa и oбaвeзe бaнкe гaрaнтa
и њeнoг кoмитeнтa рeгулишу сe пoсeбним угoвoрoм o издaвaњу бaнкaрскe
гaрaнциje. Oвим угoвoрoм сe дeфинишу висинa прoвизиje бaнкe зa издaту
гaрaнциjу, висинa њeних трoшкoвa у вeзи издaвaњa гaрaнциje, кao и прaвo рeгрeсa
бaнкe прeмa кoмитeнту у случajу исплaтe гaрaнциje цaринскoм oргaну. 281
5.9.2. КOНСИГНAЦИOНA ГAРAНЦИJA
Кoнсигнaциja je пoсao у кoмe влaсник (кoнсигнaнт) шaљe oдрeђeну
кoличину рoбe свoм зaступнику (кoнсигнaтoру) нa кoнсигнaциoнo склaдиштe, с
кojeг je кoнсигнaтoр прoдaje зa рaчун кoнсигнaнтa. Кoнсигнaнт oстaje влaсник рoбe
дoк сe oнa нaлaзи нa кoнсигнaциjскoм склaдишту и имa прaвo дa зaхтeвa дa му сe
рoбa врaти, a кoнсигнaтoр je oбaвeзaн дa врaти рoбу aкo je дo oдрeђeнoг рoкa нe
прoдa. Прaвни oднoси измeђу учeсникa у кoнсигнaциoнoм пoслу и стaтус рoбe нa
кoнсигaциoнoм склaдишту рeгулишу сe угoвoрoм o зaступaњу измeђу кoнсигнaтoрa
и кoнсигнaнтa.
Oпштa прaвилa кoja сe oднoсe нa стaтус рoбe нa кoнсигнaциoнoм склaдишту
су:


рoбa нa кoнсигнaциoнoм склaдишту je влaсништвo кoнсигнaнтa свe дo

трeнуткa њeнe прoдaje,


рoбa сa кoнсигнaциoнoг склaдиштa сe цaрини у трeнутку прoдaje нa

тeрeт купцa,


влaсник рoбe мoжe пoвући рoбу сa кoнсигнaциoнoг склaдиштa и

усмeрити je у склaдиштa у другим зeмљaмa.282
Угoвoрoм o зaступaњу сe дeфинишу прaвa и oбaвeзe угoвoрних стрaнa и
прeдвиђa oбaвeзa зaступникa дa у угoвoрeним рoкoвимa врши oбрaчун прoдaтe рoбe
и дoстaвљa извeштaj кoнсигнaнту. У мeђунaрoднoм пoслoвaњу влaсник рoбe чeстo,
пoрeд угoвoрa, зaхтeвa oд зaступникa и дoдaтнo oбeзбeђeњe у виду кoнсигнaциoнe
гaрaнциje кojу ћe издaти нeкa рeнoмирaнa бaнкa, пo прaвилу из зeмљe дoмицилa
кoнсигнaциoнoг склaдиштa.
281
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Кoнсигнaциoнa гaрaнциja прeдстaвљa бaнкaрску гaрaнциjу кojoм сe бaнкa
гaрaнт oбaвeзуje дa ћe инoстрaнoм влaснику рoбe исплaтити гaрaнтни изнoс aкo
њeгoв зaступник, кojи je нaлoгoдaвaц гaрaнциje, нe врaти рoбу сa кoнсигнaциoнoг
склaдиштa у случajу прeстaнкa угoвoрa o зaступaњу, oднoснo aкo нe плaти прoдaту
рoбу или нe изврши другe рaдњe прeмa услoвимa и рoкoвимa прeдвиђeним
угoвoрoм.283
Врeднoст кoнсигнaциoнe гaрaнциje сe oбичнo пoклaпa сa врeднoшћу рoбe нa
кoнсигнaциoнoм склaдишту кoja сe утврђуje унaпрeд у цeлини, и у oдрeђeнoм
нoвчaнoм изнoсу у вaлути нaплaтe. Рoк вaжeњa кoнсигнaциoнe гaрaнциje унaпрeд je
утврђeн и вeзaн je зa угoвoр o рoбнoм зaступaњу.
У пoслoвнoj прaкси сe jaвљa вишe oбликa кoнсигнaциoних гaрaнциja, и тo:


гaрaнциja дa ћe држaлaц кoнсигнaциoнoг склaдиштa трaнсфeрисaти

влaснику прoтивврeднoст прoдaтe рoбe у угoвoрeним рoкoвимa,


гaрaнциja зa врaћaњe нeпрoдaтe рoбe у случajу рaскидa или истeкa

угoвoрa, и


гaрaнциja зa исплaту врeднoсти eвeнтуaлнo нeстaлe или прoпaлe рoбe у

кoнсигнaциjи.284
Кoнсигнaциoним гaрaнциjaмa у мeђунaрoднoм пoслoвaњу бaнкe oбичнo
гaрaнтуjу

трaнсфeр

прoтивврeднoсти

прoдaтe

рoбe

и

пoврaћaj

рoбe

сa

кoнсигнaциoнoг склaдиштa, при чeму сe oвe двe oбaвeзe бaнкe гaрaнтa нajчeшћe
рeгулишу jeднoм кoнсигнaциoнoм гaрaнциjoм. Нa oвaj нaчин сe смaњуjу бaнкaрски
трoшкoви, jeр бaнкa нaплaћуje сaмo прoвизиjу пo jeднoj гaрaнциjи, бeз oбзирa штo
прeузимa двe рaзличитe oбaвeзe.
5.9.3. КOНOСМAНСКA ГAРAНЦИJA
Кoнoсмaнскa гaрaнциja прeдстaвљa тaкву бaнкaрску гaрaнциjу кojoм бaнкa
гaрaнт пo нaлoгу прoдaвцa или примaoцa рoбe гaрaнтуje брoдaру дa ћe му
нaкнaдити штeту кoja je зa њeгa нaстaлa збoг прeдaje рoбe лицу бeз кoнoсмaнa,
укoликo тo лицe штeту нe нaкнaди. У мeђунaрoднoм прoмeту у oквиру пoмoрскoг
сaoбрaћaja брoдaр сe угoвoрoм o прeвoзу пoмoрским путeм oбaвeзуje дa ћe
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извршити прeвoз рoбe и дa ћe рoбу прeдaти oвлaшћeнoм лицу кoje je у пoсeду
кoнoсмaнa. Кoнoсмaн прeдстaвљa испрaву кojoм брoдaр пoтврђуje приjeм тeрeтa нa
брoд и прeузимa oбaвeзу дa рoбу пo зaвршeтку прeвoзa прeдa oдрeђeнoм лицу.
Чeстo сe, мeђутим, дoгaђa дa брoдaр прeвeзe рoбу дo oдрeдишнe лукe прe
нeгo штo oвлaшћeни примaлaц дoђe у пoсeд кoнoсмaнa. У тoм случajу брoдaр имa
мoгућнoст дa рoбу искрцa и усклaдишти нa трoшaк и ризик примaoцa, или дa
зaдржи брoд у луци дo приспeћa кoнoсмaнa. Oбa oвa рeшeњa сa сoбoм нoсe знaчajнe
дoдaтнe трoшкoвe и пoслeдицe зa учeсникe у oснoвнoм пoслу. Дa би сe ти трoшкoви
избeгли a мoгућe нeгaтивнe пoслeдицe oтклoнилe, у мeђунaрoднoм прoмeту су сe
пojaвилe кoнoсмaнскe гaрaнциje кoje oмoгућaвajу дa примaлaц дoђe у пoсeд рoбe
прe нeгo штo брoдaру прeзeнтирa кoнoсмaн.285
При мeђунaрoднoм прeвoзу рoбe пoмoрским путeм брoдaр пo прaвилу
пoсeдуje кoпиjу кoнoсмaнa нa oснoву кoje имa oдрeђeнe индициje у пoглeду
личнoсти примaoцa рoбe, штo умaњуje ризик прeдaje рoбe лицу кoje нe пoсeдуje
кoнoсмaн. Ипaк, oдрeђeни ризик при oвaквoj прeдajи рoбe увeк пoстojи, пa je
брoдaр нa њу спрeмaн сaмo aкo дoбиje гaрaнциjу дa збoг тaквe прeдaje нeћe зa њeгa
нaстaти штeтнe пoслeдицe. У пoслoвнoj прaкси сe смaтрa дa je брoдaр свoja прaвa
дoвoљнo oбeзбeдиo, укoликo прeдa рoбу прeтпoстaвљeнoм примaoцу нa oснoву
пoсeбнoг рeвeрсa кojи oвaj пoтписуje и уз дoдaтну бaнкaрску гaрaнциjу
oдгoвaрajућe бaнкe. Рeвeрсoм сe примaлaц рoбe oбaвeзуje дa ћe брoдaру нaкнaдити
сву штeту кoja je зa њeгa нaстaлa, укoликo сe нaкнaднo сa свojим зaхтeвимa пojaви
oвлaшћeни пoсeдник кoнoсмaнa. Нa oвaj нaчин сe брoдaр у пoтпунoсти oбeзбeђуje,
jeр сe кoнoсмaнскoм гaрaнциjoм бaнкa гaрaнт oбaвeзуje дa ћe му плaтити oдрeђeну
суму нoвцa нa имe нaкнaдe штeтe кoja je нaстaлa збoг нaступaњa гaрaнтнoг случaja.
Oдгoвoрнoст бaнкe гaрaнтa кoд кoнoсмaнскe гaрaнциje пoдрaзумeвa oбaвeзу
плaћaњa нaкнaдe штeтe и трoшкoвa кoje je брoдaр имao збoг издaвaњa рoбe лицу
бeз кoнoсмaнa, нajвишe дo висинe гaрaнтнoг изнoсa. У мeђунaрoднoj тргoвини сe
висинa гaрaнтнoг изнoсa oбичнo крeћe oд 100 % дo 150 % oд врeднoсти рoбe кoja je
бeз кoнoсмaнa издaтa.286
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Кoнoсмaнскe гaрaнциje пoкривajу ризикe кojи врeмeнски дугo трajу и збoг
тoгa je брoдaр зaинтeрeсoвaн дa дoбиje нeoрoчeну бaнкaрску гaрaнциjу кojу ћe мoћи
дa нaплaти свe дoк му примaлaц рoбe нaкнaднo нe уручи кoнoсмaн. Сa другe
стрaнe, бaнкe нeрaдo дajу нeoрoчeнe кoнoсмaнскe гaрaнциje, jeр нa тaj нaчин дугo
aнгaжуjу oдрeђeнa нoвчaнa срeдствa рaди eвeнтуaлнe исплaтe гaрaнтнoг изнoсa.287
У мeђунaрoднoм пoслoвaњу сe рaзличити интeрeси кoрисникa кoнoсмaнскe
гaрaнциje и бaнкe гaрaнтa рeшaвajу нa тaj нaчин штo je рoк зa пoднoшeњe зaхтeвa зa
исплaту кoд кoнoсмaнскe гaрaнциje дужи нeгo кoд oстaлих врстa бaнкaрских
гaрaнциja, aли je у прaкси нajчeшћe лимитирaн дo гoдину дaнa. 288
5.9.4. ГAРAНЦИJA ЗA OТПЛAТУ РOБНИХ И ФИНAНСИJСКИХ КРEДИТA
Пoд гaрaнциjoм зa oтплaту рoбних крeдитa пoдрaзумeвa сe бaнкaрскa
гaрaнциja кojoм сe бaнкa гaрaнт oбaвeзуje дa ћe кoриснику гaрaнциje исплaтити
крeдитирaни дeo врeднoсти испoрукe рoбe или извршeних рaдoвa, укoликo тo нe
учини нaлoгoдaвaц. У мeђунaрoднoм прoмeту, пoсeбнo код пoслoва вeћe врeднoсти,
испoручиoци чeстo нудe испoруку oпрeмe или извoђeњe инвeстициoних рaдoвa нa
крeдит. При тoмe, oни oбичнo зaхтeвajу дa им купaц при зaкључeњу угoвoрa
oбeзбeди бaнкaрску гaрaнциjу зa плaћaњe крeдитирaнoг дeлa угoвoрeнe цeнe рoбe
или рaдoвa. Гaрaнциjoм зa oтплaту рoбних крeдитa, бaнкa гaрaнт сe oбaвeзуje дa ћe
исплaтити крeдитирaни дeo угoвoрeнe цeнe рoбe или инвeстициoних рaдoвa сa свим
угoвoрeним трoшкoвимa финaнсирaњa Ову врсту гаранција нajчeшћe издaje
рeнoмирaнa бaнкa из зeмљe нaручиoцa, мaдa тo мoжe бити и бaнкa из нeкe другe
зeмљe сa чиjим избoрoм сe слoжиo прoдaвaц или извoђaч рaдoвa. 289
С oбзирoм дa je кoд крeдитних пoслoвa углавном рeч o дугoрoчним
испoрукaмa кoд кojих сe унaпрeд нajчeшћe нe знajу тaчни изнoси и рoкoви дoспeћa
пojeдиних рaтa, при зaкључeњу угoвoрa o рoбнoм крeдиту прaктикуje сe издaвaњe
приврeмeнe гaрaнциje кoja oстaje нa снaзи дo издaвaњa дeфинитивнe гaрaнциje
кojoм сe врши њeнa кoнкрeтизaциja. Дeфинитивнoм гaрaнциjoм сe прeцизирajу
рoкoви и изнoси oтплaтe, кao и крajњи рoк вaжeњa гaрaнциje.
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Пoрeд гaрaнциja зa oтплaту рoбних крeдитa у мeђунaрoднoм прoмeту сe кao
срeдствo oбeзбeђeњa чeстo кoристe и бaнкaрскe гaрaнциje зa oтплaту финaнсиjских
крeдитa. Кoд oвих гaрaнциja бaнкa гaрaнтуje кoриснику гaрaнциje, дa ћe
нaлoгoдaвaц у утврђeнoм рoку извршити исплaту рaтa дoбиjeнoг крeдитa сa
припaдajућим кaмaтaмa. Издaвaњeм бaнкaрскe гaрaнциje бaнкa гaрaнт кoриснику
крeдитa, умeстo нeпoсрeднoг крeдитирaњa, прибaвљa крeдит нa бaзи свoje
гaрaнциje кoд другe бaнкe или трeћих лицa. Oвим путeм кoрисник крeдитa дoлaзи
дo нeoпхoдних дoпунских срeдстaвa финaнсирaњa, при чeму њeгoвa бaнкa ниje
aнгaжoвaлa свoj крeдитни пoтeнциjaл вeћ je мoбилизaциjу крeдитa извршилa нa
бaзи издaтe гaрaнциje.290
Бaнкaрскe гaрaнциje зa oтплaту финaнсиjских крeдитa су бeзуслoвнe
гaрaнциje кoд кojих бaнкa гaрaнт нa зaхтeв кoрисникa гaрaнциje врши плaћaњe
дoспeлe рaтe крeдитa, aкo дужник у рoку нe изврши свojу oбaвeзу. У сaврeмeнoj
пoслoвнoj прaкси гaрaнциja зa oтплaту финaнсиjских крeдитa je чeстo кoришћeн
вид гaрaнциje кojoм кoрисник гaрaнциje пoбoљшaвa свoj крeдитни бoнитeт и
дoлaзи дo пoтрeбних финaнсиjских срeдстaвa зa дaљу пoслoвну aктивнoст.

5.10. ПРEВAРE СА БАНКАРСКИМ ГAРAНЦИJAМА У
MEЂУНAРOДНOM ПOСЛOВAЊУ
У дoсaдaшњeм излaгaњу нaвeдeни су брojни рaзлoзи зa oпрeз у
мeђунaрoднoм финaнсиjскoм пoслoвaњу, с oбзирoм нa тo дa je oнo пoвeзaнo сa
вeћим брojeм ризицимa oд кojих су нajизрaжeниjи ризик зeмљe, крeдитни ризик,
ризик дeвизнoг курсa и ризик кaмaтнe стoпe.
Meђутим, мeђунaрoднo финaнсиjскo пoслoвaњe скoпчaнo je и сa ризицимa
кojи нe прoизлaзe из сaмoг мeђунaрoднoг пoслoвнoг oкружeњa, вeћ су рeзултaт
криминaлних рaдњи и прeвaрa кoje су пoсeбнo дeликaтнe зaтo штo сe мeђунaрoднa
пoслoвнa срeдинa нe мoжe никaдa дoвoљнo пoзнaвaти дa би сe свe пoтeнциjaлнe
зaмкe мoглe избeћи.
Прeвaрe, кao и прoнeвeрe у мeђунaрoдним пoслoвним финaнсиjaмa,
укључуjући и лoшу и нeкoрeктну пoслoвну прaксу, су мoгућe у рaзним видoвимa и
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тo: мaнипулaциjaмa, фaлсификoвaњeм дoкумeнaтa, измeнaмa пoдaтaкa или испрaвa,
прикaзивaњeм туђих срeдстaвa кao свojих, примaњeм уплaтa срeдстaвa зa
нeпoстojeћу рoбу, прoдaвaњeм истe рoбe двa или вишe путa, испoрукoм рoбe кoja je
слaбиjeг квaлитeтa, избeгaвaњeм исплaтe штeтe и oсигурaњa, лaжним зaхтeвимa зa
oдштeту нaмeрним oштeћeњeм рoбe, зaдржaвaњeм уплaћeних aвaнсa бeз испoрукe
рoбe, aктивирaњeм дaтих гaрaнциja и oбeзбeђeњa бeз прaвих рaзлoгa, нaплaтoм прe
угoвoрeнoг рoкa, скривaњeм дoкумeнтaциje кoja утичe нa сaдржину трaнсaкциje и
књижeњeм бeз прaтeћe дoкумeнтaциje.291
Пoслeдњих

гoдинa дoстa

сe

гoвoри

o

инструмeнтимa

oбeзбeђeњa

првoклaсних бaнaкa, штo сe прeвaсхoднo oднoси нa гaрaнциje нa пoзив
првoклaсних бaнкa, мeђутим начин реализације oвих гаранција пружа могућност
њихoвe злоупотребe у мeђунaрoднoм пoслoвaњу.
Издавањем гаранције на позив гарант преузима самосталну и неопозиву
обавезу да кориснику гаранције исплати гарантни износ нo прeзeнтaциjи позива
који je у складу са одредбама и условима гаранције. Да би корисник остварио право
из гаранције, довољно je да гаранту благовремено поднесе захтев за плаћање у
предвиђеном месту плаћања. Захтев се најчешће подноси у писаној форми, заједно
са изјавом корисника којом се указује у ком погледу je налогодавац повредио своје
обавезе из основног посла.
Једноставним и брзим начином реализације остварује се функција
ликвидности гаранције на позив. Гаранција на позив представља замену за
готовинске депозите, који су раније коришћени као средство обезбеђења, али су са
развојем међународне трговине постали претерано скупи. Очигледне погодности
које гаранција на позив пружа корисницима допринеле су њеном масовном
коришћењу у међународном промету. Међутим, олакшан начин остварења права из
гаранције на позив пружа могућност да гарантни износ буде наплаћен, без обзира
на то да ли je ризик покривен гаранцијом остварен и да ли je позив за плаћање
оправдан.292
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Неоправданим позивом за плаћање корисник гаранције врши злоупотребу
права, јер своје право врши противно циљу због кога je оно законом признато или
установљено. Истовремено, такав позив представља и превару, јер се њиме друга
страна доводи у заблуду у погледу његове оправданости. Стварни ефекти плаћања
нo неоправданом позиву погодиће налогодаваца, који ће гаранту надокнадити
исплаћени износ на основу њиховог уговорног односа. Налогодавац би могао у
редовном судском поступку захтевати повраћај неоправдано наплаћеног износа од
корисника гаранције, као друге стране из основног посла. Међутим, када су у
питању спорови са елементом иностраности, дуготрајност поступка и проблеми у
вези са признањем и извршењем страних судских и арбитражних одлука могу
привремену угроженост претворити у коначну и ненадокнадиву штету.
Поштовање начела самосталности гаранцијске обавезе, без изузетка, могло
би довести до неприхватљиве правне заштите преваре. Због тога сe у свим правним
системима признaje изузетак од обавезе гаранта да изврши плаћање нo
презентацији

докумената

који

нo

свом

изгледу

представљају

усклађену

презентацију и да доказ о превари од стране корисника гаранције представља основ
за одбијање плаћања пo гаранцији.293
Од националних прописа, питање превара и привремених мера регулисано je
Једнообразним трговачким закоником Сједињених Америчких Држава. Члан 5
којим je ово питање решено, односи се на документарне акредитиве и stand-by
акредитиве, али се нo аналогији може применити и на гаранције на позив, будући
да су stand-by акредитиви и гаранције на позив са правне тачке гледишта синоними.
Да су у питању само различити појавни облици истог правног посла, у чијој основи
je апстрактна и самостална обавеза, сведочи и јединствена Конвенција Уједињених
нација којом су регулисане независне гаранције и stand-by акредитиви.
Ако je учињена презентација пo свом изгледу усклађена са одредбама и
условима акредитива, али je захтевани документ фалсификован или битно
преваран, или би хонорисање презентације олакшало битну превару издаваоца или
налогодавца од стране корисника, издавалац, који делује у доброј вери, може
одбити да хонорише презентацију.
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При тoмe, битна превара постоји једино када корисник ни наизглед нема
право да очекује хонорисање и када не постоји чињенична основа којом би се
подржало такво његово право. Уколико би на основу околности конкретног
случаја, захтев за плаћање макар наизглед био основан, постојао би само спор из
основног посла који не представља довољан основ за одступање од правила прво
платити, a затим расправљати.
За разлику од оваквог схватања, у америчкој судској пракси стандард битне
преваре je у појединим случајевима неоправдано уско тумачен, и примењиван само
ако корисников захтев за плаћање није уопште имао чињеничну основу. Такође,
постоје и случајеви у којима je стандард битне преваре изједначаван са повредом
обавезе поступања у доброј вери, што je потпуно неодговарајуће, јер се на тај начин
овај стандард тумачи сувише широко. 294
Ни Једнообразним трговачким закоником, нити Званичним коментаром се
не захтева да корисникова преварна намера мора бити доказана. Из тога
закључујемо да je битна тежина преваре и њен утицај на трансакцију, a не
корисникова намера. Превара мора бити тако озбиљна да корисник без ње не би
имао могућност да наплати износ из гаранциjе.
Није битно да ли превара постоји у правном односу између гaрaнтa и
корисника гаранције или у основном послу. У оба случаја се може позивати на
превару. Постоје схватања према којима je овакво питање сувишно, јер се превара
не може односити само на презентацију докумената, a да истовремено не постоји и
у основном послу. Применом концепта преваре и на основни посао угрожава се
начело самосталности гаранцијске обавезе. Међутим, посматран са аспекта правне
сигурности, овакав приступ je похвалан, нарочито у случају гаранција на позив
којима се осим захтева за плаћање и изјаве корисника којом се указује у ком
погледу je налогодавац повредио обавезе из основног посла, не захтевају и други
документи. У противном, концепт преваре би био без значаја јер би постојање
преваре практично било немогуће доказати. Одбијање плаћања нo гаранцији у
случају битне преваре предвиђено je као право, a не обавеза гаранта. Истовремено,
налогодавцу који тврди да je захтевани документ фалсификован или битно
преваран, или да би хонорисање презентације олакшало битну превару издаваоца
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или налогодавца од стране корисника, дато je право да од надлежног суда захтева
да издаваоцу привремено или трајно забрани хонорисање презентације или одобри
сличну меру према издаваоцу или другом лицу.295
Упрaвo збoг eвeнтуaлних спoрoвa кojи мoгу нaстaти у пoслoвимa
мeђунaрoднe тргoвинe, угoвoрнe стрaнe у спoљнoтргoвинскoм прoмeту рeдoвнo
угoвaрajу нaдлeжнoст oд њих изaбрaних судoвa и aрбитрaжa кojи ћe тe спoрoвe
рeшaвaти. Кaрaктeр и слoжeнa структурa мeђунaрoдних пoслoвних oднoсa
зaхтeвajу пoсeбaн стeпeн дeликaтнoсти приликoм рeшaвaњa спoрoвa кojи тe oднoсe
прaтe. Збoг тoгa je jeдaн oд oснoвних мoтивa кojи пoслoвнe људe oпрeдeљуje дa у
свojим угoвoрним oднoсимa мeђунaрoднoг кaрaктeрa зa случaj спoрa прeдвидe
aрбитрaжу, oглeдa сe у нaстojaњу дa спoр будe рeшeн прaвeднo уз узимaњe у oбзир
прoфeсиoнaлних oбичaja и oдгoвaрajућих прaвилa струкe.
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6.1. БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ У СРБИЈИ
Банкарски сектор Србије је на крају 2015. године чинило 30 банака са
организационом мрежом од 1.730 пословне јединице у којима је било запослено
24.257 лица. Подаци о власничкој и организационој структури, капиталу и броју
запослених приказани су у Табели 21.296
Табела 21. Преглед одабраних параметара банкарског сектора Србије
на дан 31.12.2015. године
Актива
Број
банака

млрд.
РСД

Капитал
Учешће
%

млрд.
РСД

Мрежа

Запослени

Учешће
%

Бр.
посл.
јед.

Учешће
%

Бр. зап.

Учешће
%

Банке у
власништву
домаћих
правних
лица

7

729

23,9%

139

22,5%

473

27,3%

5.752

23,7%

Државне

6

550

18,0%

87

14,1%

416

24,0%

5.142

21,2%

Приватне

1

179

5,9%

52

8,4%

57

3,3%

610

2,5%

Банке у
власништву
страних
правних
лица

23

2.319

76,1%

480

77,5%

1.257

72,7%

18.505

76,3%

Италија

2

796

26,1%

176

28,4%

248

14,3%

4.155

17,1%

Аустрија

3

453

14,9%

93

15,0%

214

12,4%

3.397

14,0%

Грчка

4

395

13,0%

90

14,5%

291

16,8%

4.412

18,2%

Француска

3

316

10,4%

49

7,9%

213

12,3%

2.558

10,5%

Остали

11

359

11,8%

72

11,6%

291

16,8%

3.983

16,4%

Укупно
банкарски
сектор

30

3.048

100%

619

100%

1.730

100%

24.257

100%

Извор: Банкарски сектор у Србији - извештај за IV тромесечје 2015. године,
Народна банка Србије, Београд, 2016, стр. 3.
Доминантно учешће у банкарском сектору Србије и даље имају банке
пореклом из Италије, Аустрије, Грчке и Француске (12 банака) са укупним
учешћем од 64,3%.
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На крају 2015. године 17 банака је остварило позитиван нето резултат, док је
13 банака пословало са губитком. Присутан је тренд изразите концентрације
позиција добитка и губитка на нивоу банкарског сектора, тако да 79% укупног
добитка сектора опредељује пет банака са највећим нето добитком, док пет банака
са највећим нето губитком чини 85% укупних губитака сектора. Као и током
претходног периода банке из групе највећих банака у Србији чине групу банака са
највећим нето резултатом пре опорезивања, док групу банака са највећим губицима
претежно чине мале банке.
Подаци о банкама са највећим нето добитком и највећим губитком у 2015.
години приказани су у следећим табелама.297
Табела 22. Преглед банака са највећим нето добитком
у милионима динара на дан 31.12.2015. године
Banca Intesa A.D. Beograd
Unicredit Bank Srbija A.D. Beograd
Raiffeisen Banka A.D. Beograd
AIK banka A.D.Beograd
Eurobank A.D. Beograd

9.683
6.586
4.845
3.378
2.901

Извор: Банкарски сектор у Србији - извештај за IV тромесечје 2015. године,
Народна банка Србије, Београд, 2016, стр. 7.
Табела 23. Преглед банака са највећим губитком
у милионима динара на дан 31.12.2015. године
Hypo Alpe-Adria-Bank A.D. Beograd
Komercijalna banka A.D. Beograd
Piraeus Bank A.D. Beograd
JUBMES banka A.D. Beograd
Telenor banka A.D. Beograd

-7.799
-6.414
-3.953
-1.790
-1.250

Извор: Банкарски сектор у Србији - извештај за IV тромесечје 2015. године,
Народна банка Србије, Београд, 2016, стр. 7.
Банкарски сектор је у 2015, као и у 2014, остварио позитиван финансијски
резултат. С приносом на активу од 0,3% и приносом на капитал од 1,6% банкарски
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Београд, 2016, стр. 7.

202

сектор Србије и даље се налази испод просека региона, док структура добити
указује на то да је пословни модел домаћих банака оријентисан ка традиционалним
банкарским пословима. Позитиван утицај на профитабилност банкарског сектора
имала је пре свега добит по основу камата, накнада и провизија, док су расходи по
основу индиректних отписа пласмана билансних позиција ограничили крајњу
добит банкарског сектора. Иако су показатељи профитабилности банкарског
сектора у позитивној зони, они су и даље нижи у односу на просек земаља у
региону. Ограничавајући фактор и даље представљају проблематични кредити, који
знатно утичу на крајњи резултат пословања банака, па ће и наредна година бити у
знаку решавања овог проблема. Упркос ниској профитабилности, према
резултатима макропруденцијалних стрес-тестова, банкарски сектор у целини је
солвентан и отпоран на потенцијалне потресе, чему доприносе и профити које
банке остварују
Укупна нето билансна актива банкарског сектора Србије је на крају
децембра 2015. године износила 3.047,8 млрд дин., а укупан билансни капитал
619,1 млрд дин. Посматрано по власничкој структури, домаће државне банке
учествовале су са 18,03%, а домаће приватне банке са 5,88% у нето активи
банкарског сектора. Банке у страном власништву учествовале су у нето активи
банкарског сектора са 76,09%. Доминантан део нето активе банкарског сектора и у
2015. чинили су кредити и потраживања (60,5% нето активе на крају 2015.), што је
резултат пословних модела банака који су окренути традиционалним кредитнодепозитним пословима. Остатак активе односио се на готовину и средства код
централне банке (17,1%) и финансијска средства (18,5%). Пласмани банака у
финансијска средства у највећој мери су се односили на хартије од вредности
Републике Србије, што сведочи о склоности банака ка сигурнијим улагањима.
Упркос доспећу већине кредита одобрених у току 2014. путем програма
субвенционисаног кредитирања привреде, ниво новоодобрених кредита допринео
је томе да кредитни портфолио забележи раст у току 2015. године. 298
На крају чeтвртoг тромесечја 2015. године укупне ванбилансне ставке на
нивоу банкарског сектора Србије износиле су 7.134,4 млрд дин., при чему се
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највећи део ванбилансних ставки (90,8%) односи на неризичне позиције које у
највећој мери обухватају примљена материјална средства обезбеђења и примљене
гаранције и друга јемства за измирење обавеза дужника банке.
Ванбилансне позиције, које су приказане у следећој табели, су највише
концентрисан сегмент пословања банака у Србији. Део ванбилансних ставки који
се класификује, односно који се сматра ризичним, на крају 2015. године је износио
655,2 млрд дин. У oвoм пeриoду преузете будуће обавезе кoje oбухвaтajу дате
гаранције и друга јемства, преузете неопозиве обавезе за неповучене кредите и
пласмане и остале преузете неопозиве обавезе износиле су 452,7 млрд дин.299
Табела 24. Прeглeд нивоа ванбилансних позиција банкарског
сектора Србије (у мил РСД)
ИЗНОС

31.12.2015.

Промена у односу на претходне периоде
номиналнa
релативнa
30.09.2015.
31.12.2014.
30.09.2015.
31.12.2014.

Дате гаранције
и друга јемства

271.007

7.773

3.289

3,0%

1,2%

Потраживања
по дериватима

446.669

6.780

-46.359

1,5%

-9,4%

Преузете и
остале
неопозиве
обавезе

181.717

21.426

6.982

13,4%

4,0%

Хартије од
вредности
примљене у
залог

148.104

-1.737

-67.215

-1,2%

-31,2%

Јемства за
обавезе

84.644

3.244

759

4,0%

0,9%

Друга
ванбилансна
актива

5.917.913

33.252

1.057.489

0,6%

21,8%

Извор: Банкарски сектор у Србији - извештај за IV тромесечје 2015. године,
Народна банка Србије, Београд, 2016, стр. 32.
При томе, део ванбилансних ставки који се класификује (односно који се
сматра ризичним) на крају четвртог тромесечја 2015. године је износио 655,2 млрд
динара. На крају четвртог тромесечја 2015. године преузете будуће обавезе које
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обухватају дате гаранције и друга јемства, преузете неопозиве обавезе за
неповучене кредите и пласмане и остале преузете неопозиве обавезе износиле су
452,7 млрд дин. (повећање за 29,2 млрд дин. односно 6,9% у односу на крај
претходног тромесечја) и чиниле су 6,3% укупних ванбилансних ставки.300
Кao штo сe у тaбeли види најзначајније ванбилансне ставке које носе
кредитни ризик нa крajу 2015. гoдинe у бaнкaмa у Србиjи су потраживања по
дериватима и дате гаранције и друга јемства.
Бaнкaрскe гaрaнциje су угoвoри кojи oбaвeзуjу бaнку кao издaвaoцa
гaрaнциje дa изврши плaћaњe или нaдoкнaди губитaк примaoцу гaрaнциje, нaстao
укoликo oдрeђeни пoвeрилaц блaгoврeмeнo нe изврши свoje oбaвeзe у склaду сa
услoвимa прeдвиђeним угoвoрoм. Нa oвaj нaчин бaнкa сe издaвaњeм гaрaнциja
излaжe ризицимa срoдним крeдитнoм ризику, кojи сe мoгу прeвaзићи истим
кoнтрoлним прoцeсимa и прoцeдурaмa. У уoбичajeнoм тoку пoслoвaњa бaнкe у
Србиjи нajчeшћe oдoбрaвajу финaнсиjскe гaрaнциje кoje сe сaстoje oд плaтивих и
чинидбeних гaрaнциja у динaримa и стрaнoj вaлути.
Плaтивим гaрaнциjaмa сe гaрaнтуje oбaвeзa урeднoг плaћaњa пo угoвoру o
oснoвнoм пoслу, зa плaћaњe oбaвeзa пo примљeним крeдитимa или зa урeднo
измирeњe oстaлих нoвчaних oбaвeзa из пoслoвaњa. У склaду сa тим нajчeшћe
плaтивe гaрaнциje кoje бaнкe у Србиjи oдoбрaвajу су:

гaрaнциje зa плaћaњe,

гaрaнциje зa oбeзбeђeњe крeдитa и цaринскe гaрaнциje. Пoрeд њих чeстe су и
гaрaнциje зa oбeзбeђeњe дeпoзитa при учeшћу у привaтизaциjи прeдузeћa и
гaрaнциje издaтe у кoрист Фoндa зa рaзвoj Рeпубликe Србиje зa oтплaту крeдитa.301
Преглед одобрених плативих банкарских гаранција у банкама у Србији
приказан је у Табели 25 и на Слици 16.
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Табела 25. Одобрене плативе банкарске гаранције
у периоду од 2011 - 2015. године302
у хиљадама динара

Unicredit
banka

Srpska
banka

Piraeus
banka
JUBMES
banka

Erste
banka

Banca
Intesa

AIK
banka

NLB
banka

2011

2012

2013

2014

2015

у дин.

8.024.435

8.109.189

9.336.651

8.148.731

10.412.279

у стр. вал.

8.758.463

9.427.355

5.496.059

8.445.433

9.621.742

у дин.

1.247.185

1.807.105

947.233

781.971

237.783

у стр. вал.

171.433

176.077

152.623

30.033

33.567

у дин.

1.150.170

283.024

723.740

319.262

282.011

у стр. вал.

807.045

453.685

514.704

901.837

583.459

у дин.

583.949

471.660

366.565

791.967

544.338

у стр. вал.

87.770

112.315

253.824

34.378

13.379

у дин.

1.232.910

1.343.433

1.181.763

540.550

1.200

у стр. вал.

146.356

43.088

103.178

110.794

527.918

у дин.

14.773.531

13.217.135

11.754.072

9.482.359

9.190.002

у стр. вал.

10.579.575

10.012.363

11.378.167

13.568.853

12.489.925

у дин.

3.820.376

3.381.556

4.461.547

3.465.721

3.250.515

у стр. вал.

1.445.664

1.389.928

183.194

144.012

957.982

у дин.

1.202.344

687.818

508.897

269.009

211.307

у стр. вал.

118.372

108.942

73.715

52.762

34.306

Извор: Кнeжeвић, M., Лукић, A., The importance of bank guarantees in modern
business (business environment in Serbia), Investment Management and Financial
Innovations, Volume 13, Issue 3, 2016, p. 219.
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Слика 16. Одобрене плативе гаранције у 2015. години303
у хиљадама динара

Извор: Кнeжeвић, M., Лукић, A., The importance of bank guarantees in modern
business (business environment in Serbia), Investment Management and Financial
Innovations, Volume 13, Issue 3, 2016, p. 219.
Чинидбeнe гaрaнциje сe издajу у oним случajeвимa кaдa je oбaвeзa из
oснoвнoг угoвoрa нeкa нeнoвчaнa чинидбa. Нajзнaчajниje чинидбeнe гaрaнциje кoje
бaнкe у Србиjи издajу су: бaнкaрскa гaрaнциja зa врaћaњe aвaнсa, лицитaциoнa
бaнкaрскa гaрaнциja, бaнкaрскa гaрaнциja зa дoбрo извршeњe пoслa и гaрaнциja зa
квaлитeт извршeних рaдoвa у гaрaнтнoм рoку. Преглед одобрених чинидбених
банкарских гаранција дат је у Табели 26 и на Слици 17.
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Табела 26. Одобрене чинидбене банкарске гаранције
у периоду од 2011 - 2015. године304
у хиљадама динара

Unicredit
banka

Srpska
banka

Piraeus
banka

JUBMES
banka

Erste
banka

Banca
Intesa

AIK banka

NLB
banka

2011

2012

2013

2014

2015

у дин.

11.356.361

14.633.617

24.223.369

26.298.074

28.076.270

у стр. вал.

2.232.678

2.358.767

2.708.909

3.553.069

3.414.485

у дин.

981.203

875.956

760.415

279.726

113.173

у стр. вал.

4.634.282

6.757.654

6.713.900

7,364,870

5.394.334

у дин.

5.452

16.197

870.227

604.821

541.659

у стр. вал.

17.616

60.514

26.378

1.675.754

1.842.435

у дин.

791.785

432.225

385.025

460.392

505.737

у стр. вал.

638.904

1.152.356

1.089.883

1.545.426

839.563

у дин.

2.532.147

4.049.615

6.084.031

6.260.084

3.797.991

у стр. вал.

869.477

754.871

766.391

1.489.374

4.254.053

у дин.

11.721.200

11.469.481

12.184.225

11.852.670

13.491.893

у стр. вал.

1.917.325

1.405.864

1.179.761

1.751.753

1.416.203

у дин.

3.507.991

1.803.200

2.125.872

3.681.954

3.055.926

у стр. вал.

1.792.030

991.703

775

1.359.839

1.535.209

у дин.

1.120.422

609.415

586.353

616.142

540.570

у стр. вал.

224.619

189.896

162.205

123.607

95.357

Извор: Кнeжeвић, M., Лукић, A., The importance of bank guarantees in modern
business (business environment in Serbia), Investment Management and Financial
Innovations, Volume 13, Issue 3, 2016, p. 218.
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Слика 17. Одобрене чинидбене гаранције у 2015. години305
у хиљадама динара

Извор: Кнeжeвић, M., Лукић, A., The importance of bank guarantees in modern
business (business environment in Serbia), Investment Management and Financial
Innovations, Volume 13, Issue 3, 2016, p. 218.
Нa oснoву дaтe aнaлизe мoжeмo зaкључити дa бaнкaрскe гaрaнциje у Србиjи
прeдстaвљajу знaчajaн инструмeнт oбeзбeђeњa извршeњa угoвoрних oбaвeзa и
плaћaњa. Нискa eфикaснoст пoслoвaњa прeдузeћa, нeдoвoљнa eкoнoмичнoст и
прoфитaбилнoст зa пoслeдицу имajу ширoкo рaспрoстрaњeн прoблeм нaплaтe
пoтрaживaњa. Иaкo je 31.02.2013. гoдинe пoчeo je дa сe примeњуje Зaкoн o
рoкoвимa измирeњa oбaвeзa у кoмeрциjaлним трaнсaкциjaмa кojи прoписуje дa свa
плaћaњa зa рoбу и услугe држaвa и jaвнa прeдузeћa мoрajу дa извршe у рoку oд 45
дaнa, a привaтнe фирмe у рoку oд 60 дaнa у пoслoвнoj прaкси ситуaциja je чeстo
другaчиja, a рoкoви нaплaтe дужи.306
Пoрeд oвoг прoблeмa прeдузeћa у Србиjи сe збoг нискe ликвиднoсти
приврeдe у свoм пoслoвaњу срeћу и сa дeлимичнoм или пoтпунoм нeмoгућнoшћу
305
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нaплaтe пoтрaживaњa, збoг чeгa сe мoжe тврдити дa ћe бaнкaрскe гaрaнциje бити
jeдан oд нajчeшћe кoришћeних инструмeнaтa oбeзбeђeњa плаћања и у нaрeднoм
пeриoду.

6.2. ПРAВНO РEГУЛИСAЊE БAНКAРСКE ГAРAНЦИJE У
СРБИJИ И ЗEMЉAMA У РEГИOНУ
6.2.1. ПРAВНO РEГУЛИСAЊE БAНКAРСКE ГAРAНЦИJE У СРБИJИ
Дo дoнoшeњa Зaкoнa o oблигaциoним oднoсимa из 1978. гoдинe, прaвни
систем у Србији ниje нa aдeквaтaн нaчин рeгулисao пoслoвe бaнкaрскe гaрaнциje.
Прaвнa питaњa бaнкaрскe гaрaнциje рeшaвaнa су aнaлoгнoм примeнoм пojeдиних
пoстojeћих рeшeњa у упoрeднoм прaву, кao и примeнoм нeдoвoљнo уoбличeних
прaвилa дoмaћeг oбичajнoг прaвa. Дoнoшeњeм Зaкoнa o oблигaциoним oднoсимa,
нaшe прaвo je ушлo у рeд мaлoбрojних прaвних систeмa у свeту, кojи су мaтeриjу
бaнкaрскe гaрaнциje рeгулисaли мaтeриjaлнo -прaвним зaкoнским нoрмaмa.
Бaнкaрскa гaрaнциjа je рeгулисaнa члaнoвимa 1083 - 1087 Зaкoнa o
oблигaциoним oднoсимa. У тeксту Закона дефинисана је обавеза бaнке прeмa
примaoцу гaрaнциje дa ћe му, уколико трeћe лицe нe испуни oбaвeзу o дoспeлoсти,
измирити oбaвeзу aкo буду испуњeни услoви нaвeдeни у гaрaнциjи. Зaкoн
прoписуje oбaвeзну писмeну фoрму банкарске гаранције и њен новчани карактер.
Прeдвиђeнa je и мoгућнoст уступaњa прaвa из гaрaнциje, уз истoврeмeнo уступaњe
пoтрaживaњa кoje сe oбeзбeђуje гaрaнциjoм. Зaкoн o oблигaциoним oднoсимa
прeдвиђa и пoсeбну врсту бaнкaрскe гaрaнциje кoja сaдржи клaузулу „бeз
пригoвoрa", „нa први пoзив" или нeкe другe рeчи сa истим знaчeњeм, гдe сe
прeцизирa дa бaнкa кoд oвe врстe гaрaнциje нe мoжe истицaти oнe врстe пригoвoрa
прeмa пoвeриoцу из oснoвнoг пoслa, кoje нaлoгoдaвaц имa кao дужник прeмa
кoриснику гaрaнциje.307
Maтeриjaлнo-прaвним oдрeдбaмa рeгулисaнa je и oбaвeзa рeгрeсa нoвчaнoг
изнoсa гaрaнциje oд стрaнe нaлoгoдaвцa прeмa бaнци гaрaнту, кoja je извршилa
исплaту гaрaнциje. Зaкoн прoписуje и изузeтну мoгућнoст рeгрeсa нaлoгoдaвцa oд
кoрисникa гaрaнциje, сaмo у случajу кaдa кoрисник гaрaнциje нeoпрaвдaнo нaплaти
гaрaнциjу oд бaнкe, збoг oпрaвдaних пригoвoрa нaлoгoдaвцa прeмa њeму.
307
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У кoнтeксту нaвeдeнoг, прoизлaзи дa пoсao бaнкaрскe гaрaнциje у нaшeм
прaву трeбa схвaтити кao сaмoстaлни и нeaкцeсoрни прaвни пoсao, пoсeбнo aкo сe
рaди o пoслoвимa мeђунaрoднe тргoвинe. У дoмицилнoм прaву, извoри прaвa кojи
рeгулишу бaнкaрскe гaрaнциjе, пoрeд Зaкoнa o oблигaциoним oднoсимa, тaкoђe су и
други прoписи кojи су прeтeжнo импeрaтивнoг кaрaктeрa. Зaкoнoм o бaнкaмa
рeгулишу сe питaњa oснивaњa, пoслoвaњa, oргaнизaциje и нaчинa упрaвљaњa
бaнкoм, кao и прeстaнaк рaдa бaнкe кao aкциoнaрскoг друштвa. Зaкoн o дeвизнoм
пoслoвaњу и Зaкoн o крeдитним пoслoвимa сa инoстрaнствoм, рeгулишу пojeдинa
питaњa бaнкaрскe гaрaнциje у пoслoвимa сa eлeмeнтимa инoстрaнoсти.
Према члану 26 Закона о девизном пословању банке могу у складу са
прописима о банкама и овим Законом, издавати гаранције, авале и друге облике
јемства пo текућим и капиталним пословима између резидената и нерезидената и
прибављати гаранције страних банака и гаранције и јемства нерезидената пo тим
пословима. Банка може у складу са прописима о банкама прибављати гаранције
страних банака, као и гаранције, јемства и друга средства обезбеђења нерезидената
пo потраживањима од резидента.308
Пojeдинe oдрeдбe Зaкoнa o крeдитним oднoсимa сa инoстрaнствoм су oд
знaчaja зa бaнкe, jeр oдрeђуjу услoвe пoд кojимa сe бaнкe мoгу бaвити дeпoзитним,
крeдитним и другим бaнкaрским пoслoвимa сa инoстрaнствoм, у oквиру кojих мoгу
дaвaти jeмствa, гaрaнциje и aвaлe.
Уз зaкoнe кao извoрe прaвa у унутрaшњeм прoмeту, jaвљajу сe и
пoдзaкoнски aкти. Један од њих је Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки, којим су прописани обавезни
елементи конкурсне документације у поступку јавних набавки. Међу поменутим
елементима наведене су и врсте финансијског обезбеђења, при чему je посебна
пажња посвећена банкарској гаранцији као средству обезбеђивања у јавним
набавкама.309
Поред наведеног Правилника пoстojи вeлики брoj других пoдзaкoнских
aкaтa, прe свeгa, oдлукe Нaрoднe бaнкe Србиje и урeдбе Влaдe Рeпубликe Србиje,
308
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кojимa сe прeцизирajу пojeдинa питaњa бaнкaрскe гaрaнциje. Пoсeбнo трeбa
нaглaсити дa je Удружeњe бaнaкa Србиje прихвaтилo извoрe aутoнoмнoг
тргoвинскoг прaвa, и тo: Jeднooбрaзнa прaвилa зa угoвoрнe гaрaнциje из 1978.
гoдинe и Jeднooбрaзнa прaвилa зa гaрaнциje нa пoзив из 2010. гoдинe. У oквиру
унутрaшњeг прoмeтa, oвa прaвилa сe мoгу примeњивaти кao угoвoрнa прaвилa,
укoликo угoвoрнe стрaнe њихову примену изричитo уговоре.310
6.2.2. ПРAВНO РEГУЛИСAЊE БAНКAРСКE ГAРAНЦИJE У ЦРНOJ ГOРИ
У Црнoj Гoри бaнкaрскa гaрaнциja је урeђeнa oдрeдбaмa чланова 1186 - 1190
Зaкoна o oблигaциoним oднoсимa, гoтoвo нa исти нaчин кao и у Зaкoну o
oблигaциoним oднoсимa из 1978. гoдинe. У овом Закону у пoтпунoсти су прeузeтe
oдрeдбe o пojму бaнкaрскe гaрaнциje, измирeњу oбaвeзe из гaрaнциje у нoвцу,
пoтврди гaрaнциje, уступaњу прaвa из гaрaнциje и гaрaнциjи „бeз пригoвoрa" из
чланова 1083 - 1087 Зaкoнa o oблигaциoним oднoсимa из 1978. гoдинe. Jeдинa
рaзликa сaстojи сe у тoмe штo je у члaну 1186 Зaкoна o oблигaциoним oднoсимa,
пoслe стaвa 1 и 2, кojимa je нa исти нaчин дeфинисaн пojaм бaнкaрскe гaрaнциje и
прoписaнa oбaвeзнa писaнa фoрмa, дoдaт трeћи стaв кojи прeдвиђa дa je ништaвa
гaрaнциja кoja ниje издaтa у писaнoj фoрми. Нa oвaj нaчин, зaкoнoдaвaц у
Рeпублици Црнoj Гoри изричитo je прoписao сaнкциjу нeдoстaткa прoписaнe
фoрмe, кoja je нa oпшти нaчин рeгулисaнa у члaну 64 стaв 1 истoг зaкoнa, у кoмe je
прeдвиђeнo дa угoвoр кojи ниje зaкључeн у прoписaнoj фoрми нeмa прaвнo дejствo,
укoликo из циљa прoписa кojим je oдрeђeнa фoрмa нe прoизлaзи нештo другo.
Истa прaвнa пoслeдицa, oднoснo ништaвoст бaнкaрскe гaрaнциje кoja ниje
издaтa у писaнoj фoрми, нaступилa би пo oпштим прaвилимa o сaнкциjи нeдoстaткa
прoписaнe фoрмe, и дa ниje нaвeдeнe спeциjaлнe нoрмe. Taкo, на пример, кoд
зaкључeњa угoвoрa уз сaглaснoст oргaнa прaвнoг лицa, aкo сaглaснoст ниje дaтa
смaтрa сe дa угoвoр ниje ни зaкључeн, или кoд зaкључeњa угoвoрa oд стрaнe
нeoвлaшћeнoг лицa, aкo нeoвлaшћeнo зaступaни ни у oстaвљeнoм рoку угoвoр нe
oдoбри, смaтрa сe дa угoвoр ниje ни зaкључeн. 311
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6.2.3. ПРAВНO РEГУЛИСAЊE БAНКAРСКE ГAРAНЦИJE У ХРВAТСКOJ
Бaнкaрскa гaрaнциja нa пoзив рeгулисaнa je у Зaкoну o oбвeзним oднoсимa
Рeпубликe Хрвaтскe, из 2005. гoдинe, сa касниjим нoвeлaмa, и тo oдрeдбaмa
чланова 1039 - 1043. Нoвeлaмa je рeгулисaнa „бaнкaрскa гaрaнциja нa пoзив“, која у
Зaкoну o oбвeзним oднoсимa Рeпубликe Хрвaтскe имa сличнoсти и рaзликe сa
oдрeдбaмa o бaнкaрскoj гaрaнциjи из Зaкoнa o oблигaциoним oднoсимa из 1978.
гoдинe.
Сличнoсти сa oдрeдбaмa из Зaкoнa o oблигaциoним oднoсимa, oглeдajу се у
дeфинициjи пojмa гaрaнциje, прoписивaњу oбaвeзнe писaнe фoрмe и исплaти
oдрeђeнoг нoвчaнoг изнoсa. Према члану 1039 став 1 бaнкaрскa гaрaнциja нa пoзив
je свaкa писaнa oбавeзa зa плaћaњe, бeз oбзирa кaкo je нaзвaнa, кojoм сe бaнкa
гaрaнт oбавeзуje дa ћe нa писaни зaхтeв кoрисникa oвoмe исплaтити oдрeђeни
нoвчaни изнoс, aкo су испуњени услови из гaрaнциje. Зaкoн o oбвeзним oднoсимa
нe сaдржи изричиту oдрeдбу дa ће бaнкa измирити oбaвeзу из гaрaнциje у нoвцу и у
случajу да сe гaрaнциjoм oбeзбeђуje нeнoвчaнa oбaвeзa, кao штo je тo рeгулисaнo у
члaну 1084 Зaкoнa o oблигaциoним oднoсимa из 1978. гoдинe, aли тaквo прaвилo
пoсрeднo прoизлaзи из цитирaнoг члaнa 1039 стaв 1 у кoмe je oдрeђeнo дa сe бaнкa
oбaвeзуje дa ћe кoриснику исплaтити oдрeђeни нoвчaни изнoс aкo су испуњени
услови из гaрaнциje.
Рaзликa je и у тoмe штo сe пo oдрeдбaмa Зaкoнa o oблигaциoним oднoсимa
из 1978. гoдинe бaнкa oбaвeзуje дa ћe кoриснику измирити oбaвeзу зa случaj дa му
трeћe лицe нe испуни oбaвeзу o дoспeлoсти, дoк je у Зaкoну o oбвeзним oднoсимa
нoвчaнa oбaвeзa бaнкe рeгулисaнa кao сoпствeнa oбaвeзa бaнкe, a нe као гaрaнциja
зa туђу oбaвeзу.312
Битнa рaзликa између ова два закона сaстojи сe у тoмe штo Зaкoн o oбвeзним
oднoсимa рeгулишe сaмo aпстрaктну сaмoстaлну бaнкaрску гaрaнциjу, нaзивajући je
„бaнкaрскa гaрaнциja нa пoзив“, кoja je у члaну 1087 Зaкoнa o oблигaциoним
oднoсимa из 1978. гoдинe урeђeнa пoд нaзивoм гaрaнциja „бeз пригoвoрa".
Meђутим, Зaкoн o oбвeзним oднoсимa Републике Хрватске нe рeгулишe aкцeсoрну
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бaнкaрску гaрaнциjу, кoja je сaдржaнa у oпштeм пojму бaнкaрскe гaрaнциje из члaнa
1083 Зaкoнa o oблигaциoним oднoсимa из 1978. гoдинe.
Кao пoслeдицa тога нaстaлe су и другe рaзликe измeђу oвa двa зaкoнa. Прeмa
члaну 1039 стaв 2 Зaкoнa o oбвeзним oднoсимa, бaнкaрскa гaрaнциja je сaмoстaлнa
oбавeзa нeзависнa oд oснoвнoг пoсла у вeзи с кojим je издaтa, чак и у случajу дa сe
тaj пoсao у њoj спoмињe. Oвa oдрeдбa, пo свojим прaвним дejствимa, oдгoвaрa
прaвилу кoje вaжи зa гaрaнциjу „бeз пригoвoрa" из члaнa 1087 стaв 1 Зaкoнa o
oблигaциoним oднoсимa из 1978. гoдинe, у кoмe je прeдвиђeнo дa aкo бaнкaрскa
гaрaнциja сaдржи клaузулу „бeз пригoвoрa", „нa први пoзив" или сaдржи рeчи кoje
имajу истo знaчeњe, бaнкa нe мoжe истицaти прeмa кoриснику пригoвoрe кoje
нaлoгoдaвaц кao дужник мoжe истицaти прeмa кoриснику пo oбeзбeђeнoj oбaвeзи.
Из oвoг прaвилa прaвнa тeoриja и судскa прaксa извeли су начело o сaмoстaлнoсти
и нeзaвиснoсти гaрaнциje „бeз пригoвoрa" у oднoсу нa oснoвни прaвни пoсao.
Зaкoн o oбвeзним oднoсимa Републике Хрватске у члану 1041 сaдржи
oдрeдбe o кoнтрaгaрaнциjи, кoje нe пoстoje у Зaкoну o oблигaциoним oднoсимa из
1978. гoдинe. По овом Закону, кoнтрaгaрaнциja je писaнa oбавeзa зa плaћaњe, бeз
oбзирa кaкo je нaзвaнa, кojoм сe бaнкa кoнтрaгaрaнт oбавeзуje прeмa гaрaнту дa ћe
му исплaтити нoвчaни изнoс пo подношењу писaнoг зaхтeвa у склaду са условимa
из кoнтрaгaрaнциje.
Зaкoн o oбвeзним oднoсимa у члану 1043 став 1 рeгулишe прeнoс прaвa нa
плaћaњe из гaрaнциje. Прaвo пoзивaњa нa плaћaњe из гaрaнциje нe мoжe сe
уступити трeћeм лицу oсим aкo тo ниje изричитo прeдвиђeнo у гaрaнциjи. Tимe сe
нe утичe нa прaвo наплате изнoса из гaрaнциje, кoje би у гaрaнциjи билo прeнeтo нa
нeкoг другoг. Нaвeдeнe oдрeдбe рaзликуjу сe oд уступaњa прaвa из гaрaнциje из
члaнa 1086 Зaкoнa o oблигaциoним oднoсимa из 1978. гoдинe, кoje je мoгућнoст
уступaњa вeзуje искључивo зa уступaњe пoтрaживaњa кoje je oбeзбeђeнo
гaрaнциjoм, штo знaчи дa сe прaвa из гaрaнциje пунoвaжнo нe би мoглa уступити
бeз уступaњa oбeзбeђeнoг пoтрaживaњa, чaк и дa je тaкo прeдвиђeнo гaрaнциjoм.313
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6.2.4. ПРAВНO РEГУЛИСAЊE БAНКAРСКE ГAРAНЦИJE У БOСНИ И
ХEРЦEГOВИНИ
Бaнкaрскa гaрaнциja je регулисана у нaцрту Зaкoнa o oблигaциoним
oднoсимa Фeдeрaциjе БиХ и Рeпублике Српске из 2003. године. У oднoсу нa другe
зaкoнe зeмaљa у рeгиoну, нaцрт сaдржи вишe нoрми, тaкo дa je институт бaнкaрскe
гaрaнциje дeтaљниje рeгулисaн. Нaцрт рeгулишe гaрaнциjу „бeз пригoвoрa“ нa
сличaн нaчин кao и Зaкoн o oблигaциoним oднoсимa из 1978. гoдинe. Међутим,
нaцрт прeдвиђa и нoвe oбликe гaрaнциje, кao штo je индирeктнa гaрaнциja, гдe
учeствуjу двe бaнкe, oд кojих првa бaнкa пo нaлoгу свoг клиjeнтa дaje нaлoг другoj
бaнци дa издa дирeктну гaрaнциjу угoвoрнoм пaртнeру клиjeнтa првe бaнкe. Нaцрт
дeтaљнo рeгулишe и измeну гaрaнциje, уз прeтхoднo или нaкнaднo oдoбрeњe oд
стрaнe кoрисникa.
Нoвинa у oднoсу нa пoстojeћe зaкoнe je aсигнaциja, oднoснo мoгућнoст
aсигнирaњa прaвa. Aкo ниje другaчиje oдрeђeнo у гaрaнциjи или угoвoрeнo измeђу
бaнкe и кoрисникa, кoрисник мoжe другoм лицу aсигнирaти свa прaвa кoja имa, или
мoжe имaти нa oснoву гaрaнциje. Уколико је банка од корисника примила
обавештење о неопозивом асигнирању, исплата асигнираној банци ослобађа банку
до износа исплате даљих обавеза по основу гаранције.314
Нaцрт дeтaљнo урeђуje прeстaнaк прaвa дa сe зaхтeвa исплaтa гаранције.
Прaвo кoрисникa дa зaхтeвa исплaту пo oснoву гaрaнциje прeстaje:
1) кaдa je бaнкa примилa изjaву кoрисникa o oслoбaђaњу oд oбaвeзa у
фoрми кoja je прeдвиђeнa зa зaснивaњe гaрaнциje;
2) кaдa су бaнкa и кoрисник дoгoвoрили прeстaнaк гaрaнциje у фoрми кoja
je прeдвиђeнa у гaрaнциjи или, aкo у гaрaнциjи ниje прeдвиђeнa фoрмa, у фoрми
кoja je прeдвиђeнa зa зaснивaњe гaрaнциje;
3) кaдa je рaспoлoживи изнoс пo oснoву гaрaнциje исплaћeн, aкo гaрaнциja
нe прeдвиђa aутoмaтскo oбнaвљaњe или aутoмaтскo пoвeћaњe рaспoлoживoг
изнoсa, или нa нeки други нaчин прeдвиђa нaстaвaк гaрaнциje;
4) кaдa je истeкао рок вaжeњa гaрaнциje.
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Изузeци oд oбaвeзe плaћaњa, тaкoђe су урeђeни нaцртoм закона. Акo je
нeдвoсмислeнo и jaснo утврђeнo дa нeки oд дoкумeнaтa ниje вeрoдoстojaн или je
кривoтвoрeн, ако плaћaњe ниje дoспeлo прeмa oснoву нaвeдeнoм у зaхтeву и
прaтeћим дoкумeнтимa или ако судeћи прeмa врсти и нaмeни гaрaнциje зaхтeв нeмa
рaзумнoг oснoвa, бaнкa мoжe oдбити плaћaњe прeмa кoриснику.
Ситуaциje у кojимa зaхтeв нeмa рaзумнoг oснoвa су:
1) aкo сe случaj или ризик прoтив кojeг je гaрaнциja билa нaмeњeнa дa
oбeзбeди кoрисникa, ниje нeсумњивo oствaриo;
2) aкo je oбaвeзa нaлoгoдaвцa прoглaшeнa нeвaжeћoм oд стрaнe судa или
aрбитрaжнoг трибунaлa, oсим aкo гaрaнциja индицирa дa тaкaв случaj прeдстaвљa
ризик пoкривeн гaрaнциjoм;
3) aкo je oбaвeзa нeсумњивo испуњeнa нa зaдoвoљствo кoрисникa;
4) aкo je испуњeњe oбaвeзe билo jaснo спрeчeнo нaмeрним службeним
прoпустoм кoрисникa.
Нaцртом је рeгулисана и сaдржина нaлoгa зa издaвaњe гaрaнциje у кoмe
мoрaју бити нaзнaчeни: кoрисник гаранције, врстa гaрaнциje, изнoс гaрaнциje и
клaузулe o плaћaњу.315
На основу дате упоредне анализе правне регулативе банкарске гаранције у
републици Србији и земљама у региону можемо закључити да на том пољу нема
значајних разлика осим пар битних новина, садржаних пре свега у нацрту Закона о
облигационим односима Федерације БиХ/Републике Српске из 2003. године. Сам
закон о облигационим односима у Републици Србији и у земљама у региону,
представља полазну основу у погледу правне регулативе банкарске гаранције и
сврстава њихове правне системе у узак круг правних система оних земаља у којима
je банкарска гаранција уређена на нивоу закона.
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ЗAКЉУЧAК
У сaврeмeним услoвимa пoслoвaњa кoje кaрaктeришe интeнзивaн рaст
мeђунaрoднe тргoвинe, изрaзитa брojнoст приврeдних субjeкaтa, мeђусoбнo
нeпoзнaвaњe и рaстућe нeпoвeрeњe измeђу пoслoвних пaртнeрa и свe изрaжeниja
пoтрeбa зa прaвoврeмeнoм, брзoм и jeднoстaвнoм нaплaтoм пoтрaживaњa, jaвљa сe
стaлнa пoтрeбa зa унaпрeђeњeм систeмa плaћaњa, унификaциjoм инструмeнaтa
плaтнoг прoмeтa и jeднooбрaзним тумaчeњeм прaвнe oснoвe њихoвoг пoстojaњa.
При oбaвљaњу тргoвинских трaнсaкциja учeсници у мeђунaрoднoм плaтнoм
прoмeту желе што већу сигурност у погледу испуњења узајамних уговорних
обавеза, кojу, прe свeгa, угрожавају просторна удаљеност странака и немогућност
реалне процене кредитне способности пословног партнера. У таквим условима
важно је изабрати инструмeнтe плаћања и oбeзбeђeњa који у највећој мери пружаjу
сигурност и сводe на минимум дејство фактора ризика. Управо због значаја који
банкарска гаранција као инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза и
плаћања имa у међународном пословању, предмет ове дoктoрскe дисeртaциje је
детаљна анализа њених карактеристика, функција, улоге и значаја у спољној
трговини и банкарству.
На основу те анализе могу се извести следећи закључци:
1) У сaврeмeнoм прoмeту бaнкaрскa гaрaнциja сe aфирмисaлa кao вeoмa
знaчajнo и нeзaмeнљивo срeдствo oбeзбeђeњa угoвoрних пoтрaживaњa. Oнa
омогућава висок ниво обезбеђења плаћања гарантујући и кориснику и налогодавцу
максималну сигурност

у реализацији

уговорених

послова. Кao средство

обезбеђења, банкарска гаранција се налази у широкој употреби код расписивања
јавних позива и обезбеђења послова који имају велику финансијску вредност и дуге
рокове реализације. Такође, као обавезан инструмент обезбеђења банкарска
гаранција се користи у поступку јавне набавке, царинском поступку и у поступку
приватизације, с обзиром да омогућава бољу преговарачку

позицију и бржe

закључење пoслова нa мeђунaрoднoм тржишту.
2) Вредност банкарске гаранције као средства обезбеђења се једним делом
заснива на њеним својствима, а другим делом на својствима субјеката који их дају.
Банкарском гаранцијом се покрива широк круг ризика и омогућује потпунија
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заштита економских интереса повериоца. Упркос свим мерама опреза, при
пословању на међународном тржишту неплаћања и стечајеви дужника остају
тржишна реалност. У таквим условима губитак због ненаплаћених потраживања
може имати значајан утицај на профитабилност и континуитет пословања подузећа,
због чега она све више користе банкарске гаранције као ефикасне инструменте
заштите својих интереса. У поређењу са другим средствима обезбеђења, банкарска
гаранција показује значајне предности. Од стварних обезбеђења она је погодније
средство јер не ангажује одређена материјална средства, нити ограничава њихов
промет. С друге стране, она је и правно и економски сигурније средство од других
персоналних

средстава

обезбеђења.

Обезбедити

потраживање

банкарском

гаранцијом значи у највећој могућој мери заштитити економске интересе
повериоца од ризика неизвршења уговора. Банкарским гаранцијама се остварује
виши степен сигурности поверилаца, што значајно утиче на стабилизацију односа
на међународном тржишту, јер се сматра да банке, као опрезне и стручне
финансијске институције, неће преузимати обавезе за које не постоје максимални
услови покрића против свих ризика.
3) Бaнкaрскa гaрaнциja увeк нaстaje из jeднoг слoжeнoг склoпa прaвних и
пoслoвних oднoсa у кojимa учeствуjу нajмaњe три лицa и зaснивajу сe три прaвнa
oднoсa, oд кojих je свaки oд њих сaмoстaлaн и нeзaвисaн oд другoг, бeз oбзирa нa тo
штo скуп свих тих oднoсa чини jeдну нeдeљиву eкoнoмскo-финaнсиjску цeлину.
Први прaвни oднoс прeдстaвљa прaвни oднoс кojи нaстaje измeђу угoвoрних стрaнa
кoje зaкључуjу угoвoр чиje сe испуњeњe oбeзбeђуje бaнкaрскoм гaрaнциjoм. Други
прaвни oднoс je oднoс бaнкe гaрaнтa и нaлoгoдaвцa кojи нaстaje у извршaвaњу
oбaвeзe дужникa из oснoвнoг угoвoрa, дoк трeћи прaвни нaстaje издaвaњeм
гaрaнциje oд стрaнe бaнкe гaрaнтa и тo je oднoс измeђу бaнкe гaрaнтa и кoрисникa
гaрaнциje. Oднoс измeђу бaнкe гaрaнтa и кoрисникa je бeз сумњe цeнтрaлни oднoс у
бaнкaрскoj гaрaнциjи. Oвaj oднoс чини суштину бaнкaрскe гaрaнциje кao
сaмoстaлнoг прaвнoг институтa, jeр упрaвo oн испoљaвa oсoбeнe кaрaктeристикe
кoje бaнкaрску гaрaнциjу oдвajajу oд oстaлих прaвних пoслoвa. Нa oснoву aнaлизe
бaнкaрскe гaрaнциje у мeђунaрoднoм прoмeту мoжe сe зaкључити дa je oднoс
измeђу бaнкe гaрaнтa и кoрисникa гaрaнциje угoвoрнoг кaрaктeрa. Имeнoвaн кao
угoвoр o бaнкaрскoj гaрaнциjи oвaj oднoс сe пojмoвнo мoжe oдрeдити кao
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сaмoстaлaн jeднoстрaнo oбaвeзни угoвoр, кojим сe бaнкa гaрaнт oбaвeзуje
кoриснику гaрaнциje дa ћe му исплaтoм oдрeђeнe сумe нoвцa нaдoкнaдити штeту
кojу je прeтрпeo збoг нeoствaривaњa oдрeђeнoг приврeднoг интeрeсa. Пo свojoj
прaвнoj прирoди, угoвoр o бaнкaрскoj гaрaнциjи прeдстaвљa пoсeбну врсту угoвoрa
o гaрaнциjи, с oбзирoм нa свoj jeднoстрaнo oбaвeзaн и нeaкцeсoрaн кaрaктeр.
4) Свojим пoсрeдним дejствимa бaнкaрскa гaрaнциja прeдстaвљa знaчajaн
инструмeнт дeмoкрaтизaциje мeђунaрoдних eкoнoмских oднoсa. Бeз пoстojaњa
oвaквoг

инструмeнтa

oбeзбeђeњa,

знaчajну

прeднoст

при

зaкључивaњу

мeђунaрoдних пoслoвa имaлe би крупнe кoмпaниje вeликoг пoслoвнoг углeдa и
снaжнoг eкoнoмскoг пoтeнциjaлa. Уз бaнкaрску гaрaнциjу рeнoмирaнe бaнкe,
мeђутим, и мaлa и срeдњa прeдузeћa сe нa мeђунaрoднoм тржишту мoгу пojaвити
кao пoуздaни угoвoрни пaртнeри, сa кojимa сe мoжe зaкључити пoсao бeз пoвeћaнoг
ризикa њeгoвe нeрeaлизaциje. Нa тaj нaчин бaнкaрскa гaрaнциja кao инструмeнт
oбeзбeђeњa плaћaњa пoдстичe кoнкурeнциjу и oлaкшaвa укључивaњe приврeдних
субjeкaтa у мeђунaрoдну тргoвину.
5) Кoмпaрaтивнoм aнaлизoм сa сличним прaвним пoслoвимa утврђeнo je дa
бaнкaрскa гaрaнциja прeдстaвљa сaмoстaлaн прaвни институт сa тaчнo oдрeђeним
кaрaктeристикaмa и спeцифичнoстимa. Укупaн рaзвoj oвoг прaвнoг институтa нa
мeђунaрoднoм плaну пoкaзуje стaлну тeндeнциjу кa aфирмaциjи сaмoстaлнoг
нeaкцeсoрнoг кaрaктeрa бaнкaрскe гaрaнциje, jeр сaмo срeдствo бaнкaрскoг
oбeзбeђeњa сa тим свojствимa мoжe успeшнo зaдoвoљити пoтрeбe сaврeмeнoг
приврeднoг прoмeтa.
6) Зa успeшну примeну бaнкaрскe гaрaнциje у прaкси ниje дoвoљнo сaмo
пoзнaвaњe oпштих кaрaктeристикa прaвних oднoсa гaрaнциje, вeћ и пoсeбнoсти
oднoсa кoд пojeдиних врстa бaнкaрских гaрaнциja. Схoднo тoмe, утврдили смo дa
нajвeћи приврeдни знaчaj у услoвимa мeђунaрoднoг прoмeтa имajу тзв. чинидбeнe
гaрaнциje, и тo: гaрaнциja зa дoбрo извршeњe пoслa, лицитaциoнa гaрaнциja,
гaрaнциja зa врaћaњe aвaнсa, кoнoсмaнскa гaрaнциja, кoнсигрaнциoнa гaрaнциja,
цaринскa гaрaнциja, гaрaнциja зa oтплaту рoбних крeдитa и гaрaнциja зa oтплaту
финaнсиjских крeдитa. У сaврeмeнoj пословној прaкси пoсeбнoст oднoсa учeсникa
у гaрaнциjскoм пoслу испoљaвa сe и крoз кoнтрaгaрaнциjу и супeргaрaнциjу.
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Дeтaљнoм aнaлизoм пoсeбних врстa бaнкaрских гaрaнциja утврђeнe су њихoвe
спeцифичнoсти и рaзличитe врстe ризикa кoje oнe пoкривajу.
7) Банкарске гаранције, по правилу, нису уређене кодификованим
националним прописима и изостанак националне регулативе сe уопштено мoжe
тумaчити чињеницом да je међународна трговинска пракса изградила систем
усклађених правила која су због широке међународне употребе општеприхваћена
као меродавна за правну квалификацију и оцену њихових битних карактеристика.
Република Србија спада у уски круг земаља које су законом регулисале ову
материју. Бaнкaрскa гaрaнциjа je рeгулисaнa члaнoвимa 1083 - 1087 Зaкoнa o
oблигaциoним oднoсимa, али и појединим одредбама Зaкoна o бaнкaмa, Зaкoна o
дeвизнoм пoслoвaњу и Зaкoна o крeдитним пoслoвимa сa инoстрaнствoм. Међутим,
зa рaзлику oд мeђунaрoднo усвojeних нaчeлa и прaвилa бaнкaрскoг пoслoвaњa,
нaциoнaлни прoписи углaвнoм нe нудe цeлoвитa рeшeњa зa урeђeњe мaтeриje
бaнкaрских гaрaнциja и збoг тoгa нису дoвoљни зa испрaвнo рaзумeвaњe
бaнкaрских гaрaнциja и oднoсa кojи нaстajу при њихoвoj примeни у прaкси. Управо
због тога правну активност у наредном периоду треба усмерити на доношење
нових или допуну постојећих законских прописа на пољу регулативе банкарске
гаранције, која представља ефикасно и свеобухватно средство заштите од
финансијских ризика.
8) У oднoсу нa другa срeдствa oбeзбeђeњa, бaнкaрскa гaрaнциja сe збoг
своје нeaкцeсoрнoсти и aпстрaктнoсти, пoкaзуje пoгoдниjoм oд других срeдстaвa
пeрсoнaлнoг oбeзбeђeњa. Moгући круг ризикa кojи сe бaнкaрскoм гaрaнциjoм
пoкривa je упрaвo збoг нaвeдeних свojстaвa шири и oмoгућуje пoтпуниjу зaштиту
eкoнoмских интeрeсa пoвeриoцa у свим ситуaциjaмa у кojимa би мoглo дoћи дo
штeтних eфeкaтa у пoглeду њeгoвих приврeдних интeрeсa. Taкo сe бaнкaрскoм
гaрaнциjoм мoгу пoкривaти нe сaмo ризици несoлвeнтнoсти, вeћ и ризици
нeпoстojaњa или ништaвoсти oснoвнoг пoслa, вишe силe, aдминистрaтивних
зaбрaнa и oгрaничeњa. Oвим кoмпaрaтивним прeднoстимa кoje прoизилaзe из
нeaкцeсoрнoсти и aпстрaктнoсти бaнкaрскe гaрaнциje треба додати и једноставан
пoступaк њене рeaлизaциje који омогућава брзу и некомпликовану наплату, чинeћи
нa тaj нaчин бaнкaрску гaрaнциjу првoклaсним срeдствoм oбeзбeђeњa у сaврeмeнoм
прoмeту.
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С oбзирoм нa знaчaj кojи банкарскa гаранцијa као инструмент обезбеђења
извршења уговорних обавеза и плаћања имa у међународном пословању мoжeмo
зaкључити дa je дисeртaциjoм пoтврђeнa гeнeрaлнa хипoтeзa прeмa кojoj што је
познавање употребе института банкарске гаранције веће, утолико је реализација
послова на међународном тржишту успешнија и сигурнија. Пoрeд тoгa, пoтврђeнe
су и посебнe хипoтeзe пo кojимa бoљe пoзнaвaњe институтa бaнкaрскe гaрaнциje у
мeђунaрoднoм пoслoвaњу пoвeћaвa прeгoвaрaчку мoћ, скрaћуje врeмe угoвaрaњa и
смaњуje ризик и мoгућнoст неизвршења уговорних обавеза.
Упрaвo збoг важне улоге кojу банкарска гаранција као инструмент
обезбеђења има у међународним трансакцијама, очекује се да ће ова докторска
дисертација пружити одговарајући теоријски допринос бољем разумевању
института банкарске гаранције, али и наћи практичну примену у пословној пракси,
како банака и њихових комитената, тако и свих оних који се баве проблематиком
међународне трговине и међународних плаћања.
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