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Адвокат др Небојша Станковић 
 
HUMAN TO HUMAN 
 
Од свих области инвестирања улагање у људе је најризичније, док је уговор који највише 
обавезује дата реч. 
 
Адвокатску канцеларију Станковић из Ниша чини тим адвоката и адвокатских приправника 
са експертизама за све области права који су професионало стасали учећи занат од 
принципала Др Небојше Станковића, који се једнако поноси својим педагошким радом као 
и професионалним резултатима које је постигао као адвокат али и стручњак за области 
домаћег и мeђународног привредног права и инвестиција. 
 
Препознати  сте,  у земљи и иностранству,  не само као правни заступник  великог броја 
домаћих и страних компанија, већ и као „промотер” региона Србије који гравитира Нишу 
као инвестиционе дестинације. Који кључни аргумент користите у разговорима са 
потенцијалним инвеститорима? 
Главни аргумент је истина. Инвеститори коначну одлуку о томе где да уложе новац доносе, 
по правилу, на основу детаљних пословних планова и анализа. Због тога инвеститори 
очекују једноставно и прецизно предочавање правног оквира као и практичних искустава у 
области у којој желе да инвестирају по принципу  pro et contra. Што више препознају 
сличности између предочене правне регулативе у Србији са оном по којој послују у својим 
матичним земљама или државама у којима су претходно инвестирали као и уколико су им 
прихватљиви одговори на питања, најчешће из области радних односа, пореских прописа и 
субвенција за страна улагања, то је пут до њихове коначне одлуке за инвестирање бржи и 
краћи. Свако ко искаже спремност да уложи свој 
новац ради стварања нове вредности на територији Србије  добија искреног саговорника  
који, са аспекта правне струке  и богатог искуства, предочава предности, али и ризике за 
планирану инвестицију.  У овом смислу радије бих употребио, иако можда није  нити  trendy 
нити fancy, атрибут “инвестициони” патриота. 
 
Пре седам година сте у  једном интервјуу, говорећи о условима  за инвестирање у регион 
југоисточне Србије, навели како сте у погледу  правног и пословног  амбијента и његовог 
унапређења „умерени оптимиста“. Када бисте данас одговорили на то исто питање да ли 
бисте остали на позицији „умерењака“ или сматрате да су се околности промениле? 
Тешко питање. Најкраће одређење у овом тренутку би гласило да сам обавештени 
оптимиста. Србија је знатно напредовала пре свега у делу уређења нормативног оквира. 
Донето је много закона и пратећих прописа који непосредно утичу на укупно бољи 
инвестициони амбијент. Промене у правној регулативи су свакако један од елемената  који 
је, у наведеном периоду, утицао на боље позиционирање Србије на Doing business листи 
World Bank. Ипак, у свакодневном животу није се далеко одмакло у примени нових прописа,  
јер је за то неопходна унутрашња промена свих нас. Посебно су тешке али и неопходне 
промене у делу укорењих навика којима исказујемо наш однос према раду и реду. Уосталом 
најрзичнија је инвестиција у човека. Позитивни примери постоје и чини ми се да су 
највидљивији у области информационих технологија (IT) сектору. Пресудно за Србију је да 
задржи своју памет,  биолошке ресурсе и потенцијале. Желео бих да грешим ако кажем да 
је један од могућних будућих озбиљних проблема Србије недостатак радне снаге. 
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Иако сте у јавности препознати пре свега као адвокат за области привреде и банкарства , 
поље Ваше експертизе су и људска права. Имајући у виду да смо пре тачно годину дана 
отворили преговарачка поглавља 23 и 24 како бисте оценили напредак Србије овим 
областима ? 
Једна од, регионално посматрано, утицајнијих пресуда Суда за људска права у Стразбуру 
(ECHR)  је одлука у случају Бранимир Ђокић против Босне и Херцеговине на којем  сам радио 
висе од шест година. Што се поглавља 23 и 24 тиче, на основу искустава других земаља, ова 
поглавља спадају у она која се прва отварају и медју последњима затварају при чему је, 
ипак, кључно поглавље 23.  Сматрам да ће тренутак затварања ових поглавља одредити и 
сам датум пуноправног чланства  Србије у ЕУ. Суштина је да од промена у области правосуђа 
сви грађани Србије осете конкретан бољитак, а што се темпа тиче најважније је да се ,ипак, 
крећемо… 
 
Какав је по Вашем мишљењу утицај успешног окончања преговора и рада на 
преговарачким поглављим 23 и 24 на положај Србије у очима страних инвеститора? 
Утицај је велик. Пословни људи , као и већина свих нас, жели да се у целом свету осећа као 
код своје куће. Са становишта инвеститора извесност да неку ситуацију можете и негде 
другде решити на начин на који сте то учинили у својој земљи чини вас сигурнијим. 
Предвидљивост је како људска тако и пословна потреба. Колико правни систем Србије и 
привредни амбијент у њој буде био ближи систему државе из које долази инвеститор,  
толико ће бити краће време које је инвеститору потребно за коначну одлуку о инвестирању 
у Србију.  
 
Неколико година уназад сте укључени у WJP World Justice Project (Светски пројекат 
правде), пројекат у коме је више од 2000 правних експерата из целог света анализирало 
и оцењивало  владавину  права у 99 земаља у свету. На основу глобалних, пре свега 
политичких кретања и промена,  слажете ли се са оценама појединих западних експерата  
да су  владавина права,  а пре свега  људска и грађанска права на озбиљним искушењима? 
Част да будете део тима WJP је велика, али је тиме одговорност још већа. Критеријуми за 
избор су строги и изнова се проверавају сваке године. Улога оцењивача условљава обавезу 
да се морате издићи изнад свакодневних личних искустава са субјективним елементима 
како би достојно заузели место максимално могућног објективног оцењивача. Објективност 
у давању оцена и одговора брани  ауторитет 
WJP пројекта, али истовремено и чува лични и професинални интегритет. Искушења којима 
је данас изложена идеја владавине права , по својој суштини, нису другачија у односу на она 
из античких времена која су изнедрила идеју владавине закона. Опредељење  античког 
филозофа да се од наметања бруталне и аутократне воље владалаца полиса брани 
владавином права, данас би се могла поредити са искушењем човека данашњице да своју 
слободу заштити од наметања виртуелне стварности и све виднијег управљања  вештачке 
интелигенције нашим животима управо владавином права. Свако време носи своје бреме, 
али је принцип владавине права остао и опстао. 
 
На шта сте највише поносни? 
Поносан сам што сам учио од најбољих у правној струци ,међу којима и од ментора на 
постдипломским студијама академика Тибора Варадија, као и што могу да  стечено знање 
и искуство пренесем на своје сараднике. Најпоноснији сам  на своју породицу и што живим 
истрајавајући на систему вредности у складу са мотом у злу се не понизи, у добру не понеси.  
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ГЛОСА 1  
Адвокатура је , према речима нашег саговорника, дубоко лични однос клијента и адвоката 
заснован на вери клијента да адвокат , у складу са законом, чини све да заштити његова 
права и интересе. 
 
НАГРАДЕ  

 World Bank Group награда др Небојши Станковићу са захвалницом 

 World Justice Project надрага др Небојши Станковићу са сертификатом о доприносу. 

 AAA Златни сертификат бонитетне изврсности, на основу изузетних пословних 
резултата Bisnode. 


