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  ‣ интервју

др Небојша СтаНковић, адвокат 
— АдвокАтскА кАнцелАријА 
стАнковић и пАртнери, ниш

Нове инвестиције
стварају нове изазове  
и за правнике
Америчке инвестиције су од стратешког значаја за српску 
привреду не само због њиховог обима и структуре већ и 
због тога што доносе најновије технологије и подстичу 
примену иновација. Њихово присуство омогућава примену 
најновијих оперативних и менаџерских знања и искустава 
и, истовремено, представља и признање домаћим људским 
ресурсима односно знањима и вештинама наших људи

Н акон првих кора-
ка у тада футури-
стичкој IT инду-
стрији током по-
следње деценије 
двадесетог века 

миленијумска буба усмерила је 
даљи професионални рад Небој-
ше Станковића према адвокату-
ри. Као заступник компанија ко-
је послују као резултат америчких 
инвестиција и као члан Америч-
ке привредне коморе (AmCham) 
у Србији, са седиштем адвокатске 
канцеларије у Нишу, на питања 
одговара на основу дугогодишње 
праксе стечене на ветрометини 
балканске стварности и из среди-
не која је далеко од привилегија 
метропола и центара моћи. 

Какав је значај америчких 
инвестиција за Србију?

 Бројке говоре да су током ви-
ше од стотину година од успоста-
вљања дипломатских односа Сје-
дињене Америчке Државе поста-
ле и остале један од водећих при-
вредних партнера Србије. Ипак, 

као сведок привредних догађања 
на микронивоу сматрам да је зна-
чај инвестиција умногоме већи. 
Америчке инвестиције су од стра-
тешког значаја за српску привре-
ду не само због њиховог обима и 
структуре већ и због тога што до-
носе најновије технологије и под-
стичу примену иновација. Њихово 
присуство омогућава примену нај-
новијих оперативних и менаџер-
ских знања и искустава и, истовре-
мено, представља и признање до-
маћим људским ресурсима одно-
сно знањима и вештинама наших 
људи. За инвестициону климу у 
нашој земљи од великог је утицаја 
које америчке компаније овде по-
слују, каква су њихова практична 
искуства и резултати јер све ово по-
јединачно и заједно изразито ути-
че на доношење одлука инвестито-
ра из осталих делова света да ула-
жу у Србију.

Ваш задатак као адвоката је да пред 
институцијама заступате клијенте 
и учествујете у решавању спорова 
штитећи њихове интересе. Да ли 

постоје неке правне категорије које су 
од посебног значаја за правни оквир 
пословања инвеститора у Србији?

 За сваког инвеститора посеб-
но је важно строго поштовање на-
чела правне сигурности. То на-
чело, између осталог, подразуме-
ва да су правила унапред позната 
али и које су и какве последице за 
оне који (не) поступају по њима. 
Различита и накнадна тумачења 
законских прописа могу да нега-
тивно утичу на предвидивост по-
словног окружења. Правна неси-
гурност непосредно утиче на по-
верење инвеститора који треба да 
донесу одлуке о отпочињању и ра-
звоју пословања. Знатне недоуми-
це у свакодневном раду и посло-
вању изазивају тумачења пропи-
са посебно из области радних од-
носа и фискалне регулативе. 

Шире посматрано, очигледна 
је повезаност утицаја норматив-
ног регулисања страних директ-
них инвестиција на одрживи ра-
звој Србије.

Криптовалуте су глобални феномен. 
Какво је њихово правно уређење?

 Одговори правне струке у 
области криптовалута изразито су 
различити. Крећу се од изостан-
ка било какве правне норме, пре-
ко покушаја да се односи поводом 
криптовалута подведу под тради-
ционална правна решења, до успо-
стављања потпуно нових правних 
категорија. Сједињење Америч-
ке Државе, као синоним за диги-
тални свет, пионир су у легислати-
ви криптовалута иако се одлику-
ју разноликошћу законских реше-
ња између савезних држава. За ра-
злику од САД, где је за пословање 
криптовалутама неопходно при-
бављање дозвола и лиценци од на-
длежних институција, у Србији ова 
област није регулисана. Народна 
банка Србије, као централна бан-
ка и контролор финансијског тр-
жишта, не издаје било какве ли-
ценце за пословање криптовалу-
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тама. Може се рећи да, по питању 
криптовалута, постоје заједничке 
тачке за оба правна система које 
се огледају у томе да се криптова-
луте не сматрају законским сред-
ством плаћања, као и да се субјек-
тима који се баве овим видом по-
словања намећу строги услови за 
рад и пословање. Тренутно стање 
је разумљиво имајући у виду оба-
везу правних система да се својим 
решењима боре против опасности 
од финансирања тероризма, као и 
да онемогуће прање новца. 

Вештачка интелигенција убрзано 
осваја део по део наших живота. 
Да ли би се признавањем било 
ког облика правног субјективизма 
вештачкој интелигенцији угрозили 
темељи на којима су правно 
заснована и гарантована универзално 
прихваћена људска права? 

Извесно је да ће даље укључива-
ње вештачке интелигенције у наш 
свакодневни живот мењати успо-
стављени систем којим се гаранту-
ју права човека. Као јединке у ди-
гиталном свету сви ми, кроз лич-
не животе и професије којима се 
бавимо, постајемо из часа у час за-

виснији од свега што нам помаже 
или верујемо да нам помаже а на-
зивамо га, сигурно не до краја пре-
цизно, вештачком интелигенци-
јом. Постојећи односи се можда мо-
гу описати применом принципа из 
теорије о „срећним робовима”. Из-
гледа да су људи зарад осећаја да 
ће у дигиталном свету брже и из-
весније остварити неке своје слобо-
де и права спремни да се добровољ-
но одрекну истих тих универзал-
них личних права за која се боре у 
овоземаљском животу и пренесу их 
на друге субјекте? Уколико алгори-
там посматрамо као основну ћели-
ју вештачке интелигенције, много 
пре одговора правне струке на пи-
тање о могућном правном субјек-
тивитету вештачке интелигенције 
биће неопходни одговори на много 
комплекснија питања. Да ли се на 
настанак и развој алгоритама при-
мењује стваралачки или еволуцио-
нистички принцип? Да ли ће алго-
ритими увек бити под апсолутном 
контролом људског ума? 

Какав је ваш задатак као 
вишегодишњег учесника у 
реализацији утицајног World Justice 

Projecta (WJP)? 
 Задатак је истоветан оном који 

имају и сви остали одабрани прав-
ни експерти из целог света, а то је 
сачињавање периодичног индекса 
владавине права за сваку поједи-
начну државу од преко стотину зе-
маља које су предмет оцењивања. 
Активности се огледају и у оцењи-
вању држава по бројним претходно 
задатим категоријама попут: оства-
ривања основних људских права, 
постојања корупције и њеног ути-
цаја на друштвене односе, перцеп-
ције доступности права, начина 
функционисања грађанских и кри-
вичних поступака итд. World Justice 
Project пружа прилику владиним и 
невладиним организацијама да се 
повежу и остваре мултисекторску 
сарадњу око основне теме „Оства-
ривање правде за све”. Част је бити 
део великог светског ланца чији је 
циљ повећање приступа правди за 
све и за сваког.

Какав је однос нових инвестиција на 
правну струку? 

Нове инвестиције стварају но-
ве изазове и за правну струку. За-
конодавци ће морати да донесу 
прописе којим ће се уредити одно-
си из нових категорија као што су: 
Artificial Intelligence (AI) & Robotics, 
Blockchain technologies, Internet of 
Things (IoT), Cybersecurity и друго. 
Адвокати ће морати да клијентима 
понуде бројне практичне одговоре 
на питања која намеће њихов рад и 
пословање у новом окружењу.

Које су перспективе за инвестирање 
у Србији?

 Посматрано самостално или 
пак као део већег регионалног тр-
жишта, српско тржиште има ве-
лики потенцијал за инвестира-
ње. Србија је на путу да успостави 
предвидљив нормативни оквир 
који ће омогућити квалитетну и 
правичну конкуренцију на тржи-
шту, што дугорочно перспективу 
инвестиција чини позитивном.


