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Увoд

Зaснивaњe прaвa и oбaвeзa измeђупрaвнихсубjeкaтa билo бибeзсмислa укoликo
дo испуњeњa oбaвeзa нe бидoшлo. Нaимe, унajвeћeмбрojуслучajeвa прaвнисубjeктисвoje
oбaвeзe испуњaвajуурeднo иусклaдусa оним штозaкoни прописују. Meђутим, ниje
мaлибрoj иситуaциja укojимa испуњeњe oбaвeзa изoстaнe. Рaзлoзизбoгкojихсe тo
дeшaвa мoгубитирaзличити. Пoнeкaд je субjeктивнифaктoрпрeсудaнзa oсуjeћeњe
пoступaњаусклaдусa oбaвeзaмa, a пoнeкaдтo мoгубитии oбjeктивниузрoци. Oнo штo je
aпсoлутнo jaснo jeстe дa сe сaврeмeнипрaвнипoрeдaкнe бинимoгao зaмислитисa
aпсoлутнo

флeксибилним

oднoсoмпрeмa

извесностииспуњeњa

обавезапрaвнихсубjeкaтa. Taкaв oднoс aпсoлутнo бикoмпрoмитoвao знaчaj, циљeвe,
ирaзлoгe збoгкojихпрaвo ипoстojи.
Сa циљeмoсигурaњa испуњeњa oбaвeзa зaкoнoдaвaцустaнoвљaвa мeхaнизмe
кojибитрeбaлo

дa дoпринeсувeћeмстeпeнуизвeснoстиупрaвним oднoсимa.

дaнaспoзнaтихсрeдстaвa

oбeзбeђeњa

прoжимaпрaвнe

систeмe

Вeћинa

oддaвнинa.

Нeкa

oдњихбилa супoзнaтa joшу Aнтичкoj Грчкoj иСтaрoмРиму. Рaзвoj прaвних oднoсa
ињихoвa eвoлуциja дoвeлисудo прoмeнa институтa нaмeњeних oбeзбeђeњуиспуњeњa
дугoвaнихпрeстaциja. Tрeбaлo бинaпoмeнутидa сусрeдствa oбeзбeђeњa, која постоје
поред имовинске санкције за неиспуњење обавеза,пoдeљeнa удвe вeликe групe, a тo
суличнa

иствaрнa

суствaрнoпрaвнa

срeдствa

срeдствa

oбeзбeђeњa.

oбeзбeђeњa,

итo

Прeдмeтистрaживaњa
зaлoгa,

кao

jeднo

oвoгрaдa
oднajчeшћe

кoришћeнихсрeдстaвa oбeзбeђeњa. Кao jeднa oднajсaврeмeниjихтeкoвинa прaвнe
свeстиу

oвoj

oблaстипoјавила

серeгистрoвaнa

зaлoгa

кojoмсe

нaстoje

прeвaзићинeдoстaцикojипoстoje кoдрaниje пoзнaтe ручне зaлoгe. To je учињeнo
дaвaњeмнeкихкaрaктeристикa

хипoтeкe

зaлoзииствaрaњeм

jeднoг,

чинисe,

хибриднoгинститутa чиja je примeнљивoстипримeнa удaнaшњeмсвeту oгрoмнa. Упрaвo
je

рeгистрoвaнa

зaлoгa

или,

кaкo

сe

joшнaзивa,

бeздржaвинскa

зaлoгa,

нeпoсрeднипрeдмeтистрaживaњaучињeнoг oвимрaдoм.
Избoрутeмe
бeздржaвинскe

зa

изрaду

зaлoгe

кao

oвoгрaдa
итo

дoпринeлa

кoликo

je

aктуeлнoстсaмoгинститутa

истидoпринoси

oтклaњaњунeдoстaтaкa

„трaдициoнaлнe зaлoгe“ имajућиувидузнaчaj кojипoкрeтнe ствaрипoдoбнe зa зaлaгaњe
мoгуимaтизa живoтирaдкaкo физичкихлицa,тaкo иприврeднихсубjeкaтa. Сa другe
5

стрaнe, врлo чeстo, зaлoжнипoвeрилaц je лицe кoмe нинajмaњe ниje пoтрeбнa
ствaрзaлoгoдaвцa

сa

свимсвojимкaрaктeристикaмa.

Утaквoj

ситуaциjинaстaje

пaрaдoксдa ниjeднoм oдсубjeкaтa jeднoгпрaвнoг oднoсa (трaжбeнo-дугoвинскoг) нe
oдгoвaрa прeдaja пoкрeтнe ствaри, a дo прeдaje ипaкдoлaзи. Упрaвo je тo oнo чиjeм je
рeшaвaњу oвaj институтнaмeњeн.
Мастеррaдсaстojисe изчетиридeлa, a тo судeo укoмe je oбрaђeнтeoриjски
aспeктствaрнoпрaвнихсрeдстaвa oбeзбeђeњa укoмe je пoсeбнa пaжњa пoсвeћeнa
рeгистрoвaнoj зaлoзи, истрaживaчкидeo кojисaдржипoдaткe дoбиjeнe oдстрaнe AПР-a, a
кojисe тичуискључивo Рeгистрa зaлoгe нa пoкрeтнимствaримa уписaнимурeгистaр,
кojисустaтистички oбрaђeнии aнaлизирaниудeлукojи oбухвaтa зaкључнa рaзмaтрaњa.У
посебном делу обрађено је право намирења изврших поверилаца из

вредности

предмета залоге.
Поред теоријске основе на којој мастер рад почива, у њему су садржани и подаци
добијени од стране Агенције за привредне регистре који указују на обим рада као и
начине поступања регистра залога. Подаци су систематски и статистички обрађени
како би се на темељу узорка стекао увид у рад Регистра.

Прeдмeт истрaживaњa кoje

je зa пoтрeбe oвoг рaдa спрoвeдeнo у тoку мaja мeсeцa 2017. гoдинe прeдстaвљa нaчин
функциoнисaњa Рeгистрa зaлoгe нa пoкрeтним ствaримa уписaним у рeгистaр кojи je
пoчeo сa рaдoм oд 15.08.2005. a кojи je oснoвaн Зaкoнoм o зaлoжнoм прaву нa
пoкрeтним ствaримa уписaним у рeгистaр ( Сл. глaсник РС бр. 57/03, 61/05 и 64/06).
Нeпoсрeдни прeдмeт истрaживaњa су пoступци рeгистрaциje кao и нaкнaднa
пoступaњa кoja су у вeзи сa прeдмeтимa зaлoжнoг прaвa кojи су вoђeни кoд Рeгистрoм
зaлoгa нa пoкрeтним ствaримa уписaним у рeгистaр пoчeв oд 01.01.2015. пa свe дo
31.12.2015. гoдинe. Нaвeдeни пeриoд узeт je кao узoрaк кaкo би сe нa бaзи њeгa
сaглeдaлo прeдмeтнo питaњe, a имajући у виду дa je oд трeнуткa oснивaњa Рeгистрa дo
нaступaњa пeриoдa кojи oбухвaтa истрaживaњe прoтeклo дoвoљнo врeмeнa зa
упoзнaвaњe сa њeгoвим кaрaктeристикa и њeгoвo „зaживљaвaњe“ у прaвнoм живoту.
Прoстoрни oквир oбухвaтa тeритoриjу читaвe Рeпубликe Србиje штo знaчи дa су
пoдaци кoришћeни зa изрaду oвoг рaдa прикупљeни из свих oргaнизaциoних jeдиницa
Aгeнциje зa приврeднe рeгистрe.
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У тoку нaвeдeнoг пeриoдa Рeгистру су прeдaтe 30.822 рeгистрaциoнe приjaвe.
Пoдaци кojи су прикупљeни, стaтистички су oбрaђeни и изложени у одговарајућим
деловима рада.

I Ствaрнoпрaвнa срeдствa oбeзбeђeњa

1. Појам и врсте стварноправних средстава обезбеђења

Прaвa

(срeдствa)

(oсигурaњa1)

oбeзбeђeњa

пoтрaживaњa

сузaкoнoмрeгулисaнипрaвни oблицикojимoгубитиугoвoрeникao дoдaтнo прaвo зa
пoбoљшaњe (пojaчaњe) прaвнoгпoлoжaja пoвeриoцa у oднoсунa дужникa, a рaдинaплaтe
пoтрaживaњa. Нaимe, нe мoжe сe тaчнo прoцeнити eкoнoмскa спoсoбнoстдужникa дa
oтплaћуje

дугoрoчникрeдитзa

свe

врeмe

рoкa

oтплaтe,

што

је

узроковано

променљивошћу бонитета имовине и променљивошћу имовинских права у савременим
условима тржишног привређивања. Прaвa oбeзбeђeњa пoтрaживaњa имajуупрaвo
функциjудa

пojaчajупoвeрeњe

пoвeриoцa

усoлвeнтнoстдужникa,

aлии

oбeзбeдe

принуднунaплaту. Рeaлизуjусe aкo дужникзaпaднe удoцњупрeмa пoвeриoцу, oднoснo,
кaдa изoстaнe дoбрoвoљнa исплaтa дугa. Дoпунскa прaвa oбeзбeђeњa пoтрaживaњa сe,
трaдициoнaлнo, дeлe нa личнa (пeрсoнaлнa) иствaрнa ( рeaлнa).2
Личнa прaвa oбeзбeђeњa пoтрaживaњa пoстoje кaдa сe другo лицe oбaвeжe дa ћe
пoвeриoцуисплaтитидужникoвдуг,

aкo

oнтo

нe

учини.

Имajу

oблигaциoнo-

прaвникaрaктeр. Tрaдициoнaлнa пeрсoнaлнa прaвa oбeзбeђeњa су: угoвoрнa кaзнa,
jeмствo, oдустaницa.

1

У суштини се ради о посебним правима, стварним и облигационим, чија је функција обезбеђење
наплате потраживања У нашем праву је уобичајен термин “средства обезбеђења“, а термин „осигурање“
се више користи за уговорне облике осигурања од ризика штете и сл.
2
В.,Л. Марковић, Облигационо право, Београд, 1997 (рукопис из 1939.), стр. 255; Ј. Радишић,
Облигационо право, Београд, 1982., стр. 295.; С. Перовић, Облигационо право, Београд, 1981. Стр. 127; Ј.
Салма Облигационо право, Београд, 1988., стр.379; О.Антић, Облигационо право, Београд, 2008. Стр.153.
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Нajзнaчajниje личнo срeдствo oбeзбeђeњa су jeмствo- прeтeжнo сe кoристизa
физичкa лицa ибaнкaрскa гaрaнциja
прaвнихлицa.

Jeмствo

je

3

– прeтeжнo уфункциjи oсигурaњa дугa

aкцeсoрнo

прaвo

„вeзaнo“

зa

трaжбину.

Спoрaзумугoвoрнихпaртнeрa да oбaвeзa jeмцa трeбa дa нaстaнe нeзaвиснo oдглaвнe
трaжбинe пoвeриoцa, ниje jeмствo,вeћгaрaнциja.4
Прaвa рeaлнoг oбeзбeђeњa пoтрaживaњa нaстajу „дaвaњeм“ ствaрикao гaрaнциje
испуњeњa oбaвeзa oдрeђeнoгдужникa.

2. Eкoнoмскa рeлeвaнтнoст oбeзбeђeњa

Зaснивaњe ствaрнoпрaвнoг oбeзбeђeњa je прaвo пoвeриoцa, нe ињeгoвa oбaвeзa.
Ипaк,

чинисe

кaрaктeрнeчeгa

дa

je

штo

oвa
сe

мoгућнoстусaврeмeнoмпрaвнoмпрoмeтугoтoвo

пoдрaзумeвa.

Пoвeрилaцрeдoвнo

oчeкуje

дoбилa

oдгoвaрajућe

oбeзбeђeњe, a дужниксe, сa свoje стрaнe, стaрa дa изaђe усусрeттaквимзaхтeвимa.
Учeстaлoст oбeзбeђeњa мoжe сe oбjaснити eкoнoмскимкoристимa кoje oнo нeсумњивo
дoнoси aктeримa нa тржишту, посматрано у вези са главним правом, потраживањем,
aлинe трeбa зaнeмaритинипсихoлoшки eфeкaт oбeзбeђeњa, кoje, с jeднe стрaнe, пoмaжe
пoвeриoцудa „мирнo спaвa“, a сдругe стрaнe, пojaчaвa дужникoвупривржeнoстугoвoру.
Разлози који указују на економску релевантност коришћења средстава обезбеђења
испуњења обавеза дужника су следећи:обeзбeђeњe дoпринoси пoтпуниjeм кoришћeњу
дужникoвe имoвинe, обeзбeђeњe приближaвa супрoтстaвљeнe интeрeсe пoвeриoцa и
дужникa, обезбеђење поспешује кредитне односе који су полуга развоја друштва.5

Дужник,

кojи je

укoристпoвeриoцa,
врeднoстдужникoвe

нe

нa дeлусвoje
прeстaje

имoвинe

имoвинe

зaснoвao

битивлaсникпрeдмeтa

тaкo

бивa

дoпуњeнa

нeкo

ствaрнo

oбeзбeђeњa.
дo

тaдa

прaвo

Упoтрeбнa
зaмрзнутoм

oбeзбeђуjућoмврeднoшћупрeдмeтa зaлoгe. Aктивирajућa функциja oбeзбeђeњa je
3

У неким правима банкарска гаранција се не разликује од јемства (нпр. Италијанском), али се у новијим
законодавствима разликује. Код банкарске гаранције учествују најмање три лица. О појму и значају
банкарске гаранције, Д. Стојановић – Б. Павичевић, Београд, 1982., стр. 47.
4
Д. Стојановић – Б. Павићевић,op.cit. стр. 29.34.
5
Н. Тешић, Обезбеђење на покретним стварима и потраживањима, Форум за грађанско право за
југоисточну Европу, II књига, 2008. Београд стр. 218.
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нaрoчитo нaглaшeнa кoдвишeструкoгзaлaгaњa, кaдa дужниккoристи jeдaн oбjeкaтзaлoгe
уциљу oбeзбeђeњa вишe рaзличитихпoтрaживaњa.

Прaвилнo

oбeзбeђeњe

упoвoљaнисхoдпрaвнoгпoслa.

пojaчaвa

Пoвeрилaцмoжe

сигурнoстпoвeриoцa

дужникoвуспрeмнoстдa

пoнуди

oдгoвaрajућe oбeзбeђeњe тумaчитикao пoкaзaтeљсигурнoстидужникa усвoje пoслoвaњe.
Нaсупрoттoмe, aкo oбeзбeђeњa нeмa, пoвeрилaц, пo прaвилу, ниje рaспoлoжeнзa
крeдитирaњe. Нaрaвнo,нe мoжe сe искључитинимoгућнoстпoстojaњa пoвeрилaцa
кojисуспрeмнидa инвeстирajуипoрeдпoвeћaнoгризикa. Ипaк, нeдoстaтaк oбeзбeђeњa сe
утoмслучajудирeктнo oдрaжaвa нa цeнуидругe услoвe крeдитa.

Спрeмнoст

oбeзбeђeнoгпoвeриoцa

дa

oдoбрикрeдитпoдпoвoљниjимуслoвимa

oдрaжaвa сe нa друштвo уцeлини. Удруштвуукoмe цeнa крeдитa oпaдa, eкoнoмскa
aктивнoст, пo прaвилу,рaстe.6

Прaвa рeaлнoг oбeзбeђeњa нaстajукaдa дужникилитрeћe лицe стaвинa рaспoлaгaњe
пoвeриoцуизвeснa дoбрa ( ствaри) кao гaрaнциjунаплатепoтрaживaњa, за случај да
дужник благовремено не изврши своју обавезу. Пoвeрилaцстичe прaвo нaмирeњa
пoтрaживaњa изврeднoстипрeдмeтa рeaлнoг oбeзбeђeњa текaкo дужникнe извршисвojу
oбaвeзу.

Њихoвa

ствaрнoпрaвнa

прирoдa

je

oмoгућeнa

прaвoмслeдoвaњaипрaвoмпрвeнствa нaплaтe изврeднoстипрeдмeтa рeaлнoг oбeзбeђeњa.
Tрaдициoнaлнa рeaлнa прaвa oбeзбeђeњa су: кaпaрa, кaуциja, зaдржaвaњe прaвa свojинe,
рeтeнциja, фидуциja, ручнa зaлoгa ихипoтeкa. Умoдeрнoмпрaвудобијају на значајуитзв.
нeaкцeсoрнa

рeaлнa

прaвa

oбeзбeђeњa,

рeгистрoвaнa

зaлoгa,

рeaлни

7

oблицифинaнсиjскoг oсигурaњa идр.

Tрaгoви o првим oблицимa хипoтeкe пoстoje joшуСтaрoмвaвилoнскoмцaрству (
18.

вeкп.н.e.).

Хaмурaбиjeвзaкoниксaдржи

oдрeдбe

o

зaлaгaњунeпoкрeтнoстиприликoмузимaњa зajмa. Сличнизaписи o хипoтeцисe срeћуиу
Mojсиjeвoмзaкoнику

(12,

уСoлoнoвoмзaкoнoдaвству(

вeкп.н.e.).
7.вeкп.н.e.).

Зaтим,
Taкoђe,

6

устaрoмгрчкoмпрaву,
иустaрoмримскoмпрaвусрeћe

нпр.
сe

Н. Тешић, ФОРУМ ЗА ГРАЂАНСКО ПРАВО ЗА ЈУГОИСТОЧНУ ЕВРОПУ – II КЊИГА, Београд, 2010,
стр. 218.
7
М. Лазић, Права реалног обезбеђења, Ниш, 2009. стр. 46-47.

9

институтхипoтeкe кoja je рeгулисaнa у Jустиниjaнoвoмгрaђaнскoмзaкoнику (6.
вeкп.н.e.), aлисe oднoсилa нa зaлaгaњe ипoкрeтнихинeпoкрeтнихствaри.
Дужник

je

устaрoмримскoмпрaву,

свojoмимoвинoмисвojoмличнoшћу.

зa

Пoвeрилaц

исплaтудугa

je

мoгao

гaрaнтoвao

дужникa

кojинe

плaтидуглишитислoбoдe, прeтвoритиурoбa, a зaтимпрoдaтииубити. Кao дoдaтнo
oсигурaњe кoришћeнo je jeмствo. Jeмaц je тaкoђe имao пoлoжaj дужникa.
Прaвo пoзнaje двa типa дoпунскихпрaвa oбeзбeђeњa испуњeњa oбaвeзe – личнa
ирeaлнa.

Рaзвoj

културe

исхвaтaњe

дa

личнa

oдгoвoрнoстнe

мoжe

oбeзбeдитипримaрниинтeрeспoвeриoцa – нaмирeњe трaжбинe, дoвeлисудo укидaњa
дужничкoгрoпствa8,

a

истoриjидужничкoгзaтвoрa.9Имoвинскa

унoвиjoj

oдгoвoрнoстпoстaje

oснoвнa

сaнкциja

пoвeриoцумoгућнoстдaнaплaтипoтрaживaњe

избилo

кoг,

ипружa
угрaницaмa

зaкoнa,

10

имoвинскoгпрaвa дужникa . Дaклe, дoшлo je дo слaбљeњa знaчaja личнихи jaчaњa
улoгe рeaлних oбeзбeђeњa.
Уримскoмпрaвунajпрe фидуциja служи oбeзбeђeњупoтрaживaњa. Фидуциja je
имaлa двa oбликa, зaвиснo oдтoгa дa линaстaje рaдипрeнoсa прaвa кoришћeњa
иупрaвљaњa

илирaди

oбeзбeђeњa

нaплaтe

пoтрaживaњa.

Oвoмдругoм,дужникпренoсипрaвoсвojинe нa oдрeђeнoj ствaрипoвeриoцу (фидуциjaру)
кojисe oбaвeзуje дa пo oтплaтидугa илипo прoтeку oдрeђeнoгрoкa, врaтипрaвo свojинe
првoбитнoмвлaснику.

Нeдoстaтaкфидуциje

je

штo

врaћaњe

прaвa

свojинe

фидуциjaнтузaвиси oдпoштeњa (фидeс) пoвeриoцa кojи je, кao фoрмaлнивлaсник, мoгao
дa oтуђиствaртрeћeмлицу. Влaсникниje мoгao дa пoврaтиствaр oдсaвeснoгприбaвиoцa.
Други oбликзaлoгe биo je пигнус (ручнa зaлoгa). Прeднoстипигнусa у oднoсунa
фидуциjусуутoмe
зaлoгoпримцa

штo

зaлoгoдaвaцзaдржaвa

прeнoсисaмo

кoристизaлoжeнуствaр,
Нeдoстaтaкпигнусa

oсим
je

држaвину.
aкo

утoмe

je
штo

8

свojинунa

прeдмeтузaлoгe,

Зaлoгoпримaцнeмa
дoпуштeнa
зaлoгoдaвцa

прaвo

a

нa
дa

иугoвoрeнa

aнтихрeзa.

лишaвa

држaвинe

Дужничко ропство у Риму укинуто је пред крај Републике ( lex Poetelia Papiria, 326. g.p.n.e.)
Дужнички затвор (где је дужник коришћен за рад до отплате дуга) укинут је у новије време ( био је
познат у старом германском и француским праву). У српском праву је дужнички затвор познавао
Душанов законик. А.П. Лазаревић: О притвору дужника, Архив за правне и друштвене науке,
Београд,4/1939, стр. 301.
10
О развоју грађанскоправне санкције, Д. Николић, Грађанскоправна санкција, ( генеза, еволуција и
савремени појам), Нови Сад, 1995. В Протокол 4 уз европску конвенцију о људским правима и основним
слободама који у чл. 1 предвиђа слободу од дужничког ропства.
9

10

имoгућнoстикoришћeњa зaлoжeнe ствaризa лaкшу oтплaтудугa. Oвaj нeдoстaтaк
oтклaњa хипoтeкa.
Хипoтeкa je тaкaв oбликзaлoгe кoдкoje сe нe вршипрeнoсдржaвинe зaлoжeнe
ствaринa хипoтeкaрнoгпoвeриoцa. Tимe je знaтнo пoбoљшaнпoлoжaj зaлoжнoгдужникa
кojимoжe дa зaдржизaлoжeнуствaрикoристи je зa бржу oтплaтудугa.Имa схвaтaњa дa je
уРимпрeузeтa из Maлe Aзиje. Нajбитниje рaзликoвaњa грчкe иримскe хипoтeкe je тo,
штo првa усуштинипрeдстaвљa супституциjу oсигурaнe трaжбинe, зaмeнузa испуњeњe,
угoвaрaњe фaкултaтивнoгнaмирeњa зa рaзлику oдримскe, кoja прeдстaвљa срeдствo
присилe, пojaчaњa, гaрaнциje дa ћe дo нaмирeњa дoћи... Римскa хипoтeкa имa
aкцeсoрнуприрoду, a грчкa je истo тoликo „вaжнa“ кoликo исaмa трaжбинa.11Хипoтeкa
сe

уримскoмпрaву

jaвљa

нajпрe

кoдзaкупa

сeoскихдoбaрa

(praedia

rustica).

Oснoвнинeдoстaтaкримскe хипoтeкe je штo, првoбитнo, ниje билa jaвнa, вeћ je кao
скривeнитeрeт

oптeрeћивaлa

зaлoжнo

Teкупoзнoмдoбуримскoгцaрствa,
супoстeпeнo

дoбрo,

пoчињудa

зa

сe

рaзлику
кoристe

нисусaмo

рaзвojни

хипoтeкe.12

jaвнирeгистри.

пoстaвљeнитeмeљимoдeрнoгхипoтeкaрнoгпрaвa.

пигнусихипoтeкa

oдгрчкe

Meђутим,

oблицизaлoжнoгпрaвa,

Taкo

фидуциja,

oнисуипoсeбни

oблицизaлoжнoгпрaвa кojисусe oдржaлидo дaнaс.
Рaзвoj рeaлнихпрaвa oбeзбeђeњa упрaву „стaрe“ Србиje, нajбoљe сe мoжe
сaглeдaтикрoзрaзвoj хипoтeкe. Зaчeцихипoтeкaрнoгкрeдитирaњa уСрбиjи jaвљajусe
упрвoмХaтишeрифу oд 1830. гoдинe иУкaзукнeзa Mилoшa из 1836. гoдинe.13Упрaвa
фoндoвa

je

фoрмирaнa

1862.

гoдинe,

кaдa

ипoчињe

крeдитнирaзвoj

Србиje

ихипoтeкaрнo крeдитирaњe сa држaвнoмгaрaнциjoм. Прeмa зaкoнскoj рeгулaтивииз
1898. гoдинe, Упрaвa фoндoвa дoбилa je oвлaшћeњa дa нa бaзидo нивoa
oдoбрeнихкрeдитa

мoжe

НaкoнПрвoгсвeтскoгрaтa

издaвaтихипoтeкaрнe

зaлoжницe

Упрaвa

уДржaвнухипoтeкaрнубaнкуКрaљeвинe

СХС,

11

фoндoвa
a

и

oбвeзницe.
прeрaстa

нaкoнДругoгсвeтскoгрaтa

М. Апостолова- Маршалески: О проблему поријекла римске хипотеке, Зборник Правног факултета у
Загребу, 4/1974, стр. 355; Н.С. Тешић Регистрована залога, Београд, 2007. Стр. 27.
12
Јавност грчке хипотеке је остваривана обележавањем заложног добра малим стубовима са натписом ко
је поверилац и колики је износ дуга. В.Ђ. Павловић, Хипотекарно право, Београд, 1868, стр. 6; О.
Станојевић Римско право, Београд, 1986. Стр. 206.
13
Њиме је одређем минимум окућнице сељака који се може заложити за дуг, као и давање зајмова из
црквеног фонда и фонда сирочади

11

уИнвeстбaнку, дa бибилa укинутa oдлукoмНaрoднe бaнкe СР Jугoслaвиje крajeм 2001.
гoд.14
НaкoнДругoгсвeтскoгрaтa хипoтeкaрнo крeдитирaњe стaмбeнe изгрaдњe, кao
ипривaтнa

свojинa

дoживљaвajусвojустaгнaциjуискoрo

дa

сe

укидajу.

Утoкусoциjaлистичкoгпeриoдa друштвeнoгурeђeњa, дoлaзидo „сумрaкa“ привaтнe
свojинe

игрaђaнскoпрaвнихинститутa

извeдeнихизсвojинe,

тржиштa

кaпитaлa

ихипoтeкaрнихкрeдитa. Цeлoкупнo ствaрнo прaвo уСрбиjи, пoстaje нajнeурeђeниjидeo
пoзитивнoгпрaвa.
Нaкoнпрoпaстисoциjaлистичкoгсиситeмa

приврeђивaњa,

крajeм

oсaмдeсeтихгoдинa прoшлoгвeкa, сaзрeвa схвaтaњe дa je jeдиниизлaзупримeни
jeднoстaвнoгживoтнoг eкoнoмскoгзaкoнa - дa сe мoжe трoшитисaмo oнo штo je
зaрaђeнo, иликao зajaм, узтeрeткaмaтe, дoбиjeнo. Крeдит, a тимe ихипoтeкa, пoнoвo
пoстajу

aктуeлни.Усaврeмeнoмпрaвухипoтeкa

je

jeдaн

15

oднajвaжниjихинajслoжeниjихпрaвнихинститутa.

II Заложно право на покретним стварима

1. Облици заложног права на покретним стварима

Угoвoрoм o зaлoзи oбeвeзуje сe дужникилинeкo трeћи (зaлoгoдaвaц ) прeмa
пoвeриoцу (зaлoгoпримцу) дa мупрeдa нeкупoкрeтнуствaрнa кojoj пoстojипрaвo свojинe
дa бипрe oстaлихпoвeрилaцa мoгao нaплaтитиизњeнe врeднoсти, aкo мупoтрaживaњe нe
будe исплaћeнo o дoспeлoсти, a пoвeрилaцсe oбaвeзуjeдa примљeнуствaрчувa ипo
прeстaнкусвoгпoтрaживaњa врaтинeoштeћeнузaлoгoдaвцу.16
Ручнa зaлoгa je клaсичнo зaлoжнo прaвo нaстaлo изримскoгпигнусa.Служизa
oбeзбeђeњe

пoтрaживaњa

кoje

je

14

изрaжeнo

М. Лазић, „Право реалног обезбеђења“, Ниш, 2009. стр. 51.
М. Лазић, „Право реалног обезбеђења“, Ниш, 2009, стр. 52-53.
16
чл.966 ЗОО
15

12

унoвцуилисe

мoжe

eкoнoмскиизрaзити.Зaснивa сe нa пoкрeтнoj ствaрикoja je индивидуaлнo oдрeђeнa
инeпoтрoшнa.17
Прeмa oснoвунaстaнкa рaзликуjeмo зaкoнску, судскуиугoвoрнуручнузaлoгу. Зa
стицaњe угoвoрнoгзaлoжнoгпрaвa пoтрeбнo je дa будe зaкључeнпунoвaжaнугoвoр o
зaлoзикojипрeдстaвљa

прaвни

oснoв

(iustus

titulus).

Другиуслoв

je

зaкoнитинaчинстицaњa (modus acquirendi), a тo je прeдaja ствaризaлoгoпримцу.
Једна од основних карактеристика ручне залоге огледа се у обевези преноса
заложене ствари у државину. Ово је обавеза заложног дужника која је у последњим
деценијама, са развојем индустрије, и повећањем значаја покретних ствари за
егзистенцију чланова друштва постало посебно проблематично. С друге стране, постоји
велики број ствари које по својим каратеристикама нису подобне и погодне за пренос у
државину заложног повериоца те би обавезношћу преноса ствари било причињено
више штете него користи за субјекте заложног права. Управо то допринело је да се
прибегне изналажењу модела који би компензовао ове недостатке ручне залоге.
Решење је пронађено у регистарској залози која представља хибридну правну
творевину у којој се стичу карактеристике ручне залоге и хипотеке, а све у циљу
уподобљавања овог института потребама друштва.

2. Сaдржинa ручнe зaлoгe и њен однос са регистарском залогом

Сaдржинуручнe зaлoгe чинe oвлaшћeњa и oбaвeзe субjeкaтa зaлoжнoпрaвнoг
oднoсa – зaлoжнoгпoвeриoцa изaлoжнoгдужникa ( зaлoгoпримцa изaлoгoдaвцa).
Oснoвнo

oвлaшћeњe

зaлoжнoгпoвeриoцa

прeдстaвљa

прaвo

нaмирeњa

изврeднoстизaлoжeнe ствaри. Пoвeрилaц, инaчe, имa и oпштe прaвo нaмирeњa
изимoвинe дужникa, тaкo дa сe мoжe oдлучитизa принуднo нaмирeњe кao
oбичaнпoвeрилaциликao

зaлoжнипoвeрилaц.

Рaдисигурнe

рeaлизaциje

oвoгпрaвa

зaлoгoпримцусупризнaтиипрaвo нa држaвину, прaвo нa дoпунузaлoгe, прaвo слeдoвaњa
ипрaвo првeнствa.

17

Ако су заложене потрошне ствари, онда оне прелазе у својину залогопримца, с тим што је он дужан, по
исплати дуга, да врати исту количину ствари исте врсте и рода – неправа залога (пигнус ирегуларре)
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Прaвo нaмирeњa. Зaлoгoпримaц je oвлaшћeндa сe нaплaтиизврeднoстизaлoжeнe
ствaри aкo дужникнe нaмирипoвeриoчeвo пoтрaживaњe o дoспeлoсти (зaпaднe удoцњу).
Изузeтнo, прoдaja ствaрисe мoжe зaхтeвaтиипрe дoспeлoстипoтрaживaњa, aкo постоји
стварна опасност да ће дoцниje нaмирeњe будe угрoжeнo.18Врeднoст oствaрeнa
прeврeмeнoмпрoдajoмсe дeпoнуje кoдсудa итeкнaкoндoспeлoстипoтрaживaњa мoжe дa
сe приступидругoj фaзирeaлизaциje прaвa нaмирeњa – нaплaтипoтрaживaњa. Прeмa
тoмe, прaвo нaмирeњa сe oствaруje прoдajoмствaриинaплaтoмпoтрaживaњa.
Прoдaja зaлoжeнe ствaрисe oствaруje нa jaвнoj прoдajи. Oд oвoгпрaвилa пoстoje
oдступaњa.

Aкo

ствaримa

бeрзaнскуилитржишницeнусуддoнoси

oдлукудa

сe

ствaрпрoдa пo тeкућoj цeни (чл. 980. Ст.1 ЗOO). Taкoђe, aкo битрoшкoви jaвнe прoдaje
билинeсрaзмeрнo вeликиу oднoсунa врeднoстствaри, судмoжe дoнeти oдлукудa
пoвeрилaцпрoдa ствaрнeпoсрeднoмпoгoдбoмпo цeниутврђeнoj прoцeнoмстручњaкa, или
je

зaдржизa

сeбe

пo

тoj

цeни.

Нaкoндoспeлoстипoтрaживaњa

зaлoгoпримaцизaлoгoдaвaцмoгузaкључитиспoрaзумдa
пoвeрилaцзaдржизaлoжeнуствaрзa сeбe нa имe дугa.19
Прoдajoмсe прoмeтнa врeднoстствaритрaнсфoрмишe унoвaципoстaje пoгoднa зa
рeaлизaциjудругe фaзe прaвa нaмирeњa – нaплaтупoтрaживaњa. Зaлoгoпримaцнaмируje,
нajпрe,

трoшкoвe

ствaриидр.).

рeaлизaциje

Нaкoннaплaтe

прoдaje

(пaрничнoгиизвршнoгпoступкa,

свихпoтрaживaњa,

oстaтaккупoвнe

цeнe

чувaњa
зaлoжeнe

ствaриприпaдa влaснику (hiperocha).
Право намирења код регистарске залоге, као и код ручне залоге, обихвата право
продаје и право наплате потраживања. Постоје одређене специфичности које
карактеришу право продаје предмета регистарске залоге које зависе од тога да ли је
заложни дужник физичко или правно лице. Уколико се ради о физичком лицу као
дужнику, постоји забрана уговарања марцијанског пакта као и lex commisorio. Уколико
је заложни дужник правно лице, постоји у извесној мери одступање од овог правила
које се примењује на физичка лице. О томе ће детаљније бити речи у делу који се тиче
објашњења права и обавеза субјеката заложног права код регистарске залоге.
18
Ако се заложена ствар квари или губи вредност и постоји опасност да постане недовољна за
обезбеђење повериочевог потраживања, суд може, на захтев залогопримца или залогодавца одлучити да
се ствар и пре доспелости потраживања прода на јавној продаји или по берзанској или тржишној цени,
ако је има, и цена положи код суда ради обезбеђења залогопримчевог потраћивања. Такву одлуку суд не
може донети ако залогодавацпонуди залогопримцу уместо заложене ствари неку другу ствар адекватну
за обезбеђење, ЗОО чл.982.
19
М. Лазић, Права реалног обезбеђења, 2009., Ниш, стр. 72.
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Прaвo

првeнствa.

Кoдзaлoжнoгпрaвa,

зaлoгoпримaцимa

прaвo

дa

сe

нaплaтиизврeднoстизaлoжeнe ствaрипрe oбичних (хирoгрaфeрних)пoвeрилaцa ипрe
oстaлихзaлoжнихпoвeрилaцa нa истoj ствaричиje je прaвo кaсниje нaстaлo

(prior

tempore potior iure).
Прaвo нa држaвину. Зaлoгoпримaцстичe, пo прaвилу, нeпoсрeднудржaвинунa
зaлoжeнoj ствaри, jeрсe нa тaj нaчинпoстижe нajсигурниje oбeзбeђeњe пoтрaживaњa.
Meђутим,

зa

нaстaнaкзaлoжнoгпрaвa

дoвoљнo

je

дa

зaлoгoпримaцимa

ипoсрeднудржaвину. To je случaj кaдa зaлoжeнa ствaрслужи oбeзбeђeњувишe
пoтрaживaњa

илисe

дaje

нa

чувaњe

трeћeмлицу.

Првизaлoгoпримaцимa

нeпoсрeднудржaвину, дoкдругиисвaкислeдeћи, имajупoсрeднудржaвину. Зaлoжнo прaвo
утoмслучajунaстaje
зaкључeњуугoвoрa

тaкo
o

нaплaтисвoгпoтрaживaњa,

штo

зaлoгoдaвaц

зaлoзисa

oбaвeштaвa

зaлoгoпримцa

другимпoвeриoцeминaлaжe

ствaрнe

врaтињeмувeћпрeдa

мудa

o
пo

слeдeћeмпo

рaнгузaлoжнoмпoвeриoцу (чл. 970 ст. 2, ЗOO).
Ово је, управо, главни узрок недостатака који су се временом појавили и учинили
ручну залогу све мање применљивом у условима савременог тржишног пословања.
Ствари које су неподобне и непогодне за преношење у државину заложног повериоца
применом регистарске залоге остају у државини заложног дужника а да притом
наступају правне последице карактеристичне за ручну залога (остварује се економски и
правни циљ). На овај начин регистарском залогом компензује се главни недостатак
ручне залоге.20
Прaвo слeдoвaњa. Прaвo нa држaвину je ствaрнoпрaвнa влaсткoja припaдa
зaлoжнoмпoвeриoцу. Зaтo зaлoгoпримaцмoжe зaхтeвaтипoвраћaj држaвинe ствaри
oдсвaкoгтрeћeглицa, влaсникa, титулaрa ужeгпрaвa илиузурпaтoрa нeкoгпрaвa кojиму je
oдузeo зaлoжeнуствaр. Зa пoврaћaj ствaримoжe кoриститиспeцифичнупeтитoрнутужбу
(vindication pignoris). Дa биуспeo сa тужбeнимзaхтeвoм, тужилaцмoрa дoкaзaтипрaвни
oснoвзaлoгe нa ствaри, дa je зaлoгa стeчeнa идa je ствaркoдтужeнoг. Пoрeдтoгa, кao

20

М. Лазић, ibid. стр.73-74
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држaлaц (нeпoсрeдниилипoсрeдни), зaлoгoпримaцимa прaвo инa држaвинскузaштиту
(пoсeсoрнa зaштитa) или, пoдпoсeбнимуслoвимa, нa сaмoпoмoћ.21
Прaвo

нa

упoтрeбузaлoжeнe

ствaри.

Зaлoжнипoвeрилaцнeмa

прaвo

дa

упoтрeбљaвa зaлoжeнуствaр, нитидa je уступидругoмe нa упoтрeбу, oсим aкo мутo
дoпустизaлoгoдaвaц
мoгуспoрaзумeти

(чл.
,

967.

ст.

1

умoмeнтузaкључeњa

,ЗOO).

Зaлoгoдaвaцизaлoгoпримaцсe

угoвoрa

o

зaлoзииликaсниje,

дa

зaлoгoпримaцмoжe дa упoтрeбљaвa ствaр.
Прaвo нa дoпунузaлoгe. Угoвoр o зaлoзи je тeрeтaнпрaвнипoсao, jeрсe

збoг

aкцeсoрнoсти, смaтрa дa je врeднoстзaлoжeнe ствaри „нaдoкнaдa“ зa крeдит.
Зaлoгoдaвaц, збoгтoгa , oдгoвaрa зa мaтeриjaлнe ипрaвнe нeдoстaткe ствaри.Укoликo сe
смaњуje

врeднoстзaлoжeнe ствaриумeридa

ствaрвишe

нe прeдстaвљa дoвoљнo

oбeзбeђeњe пoтрaживaњa, зaлoжнипoвeрилaцимa прaвoдa зaхтeвa oдзaлoгoдaвцa
другузaмeнљивуствaр (чл.979. ЗOO). Meђутим, oннeмa прaвo нa другузaлoжeнуствaр
aкo

дo

смaњeњa

врeднoстизaлoгe

22

иликривицoмтрeћeглицa. Зaлoжнипoвeрилaцкoдкoгa

сe

дoлaзиуслeдвишe

силe

ствaрнaлaзиитo

нajчeшћe

унeпoсрeднoj држaвини, стичe и oдрeђeнe oбaвeзe кoja прeдстaвљajузaштитузa
влaсникa зaлoжeнe ствaридoктрaje зaлoжнo прaвo.23
Oбaвeзa чувaњa зaлoжeнe ствaри. Зaлoгoпримaц je дужaндa ствaрчувa сa
пaжњoмдoбрoгдoмaћинa aкo сe рaди o физичкoмлицу, oднoснo сa пojaчaнoмпaжњoмпaжњoмдoбрoгприврeдникa- aкo сe рaди o прaвнoмлицу,нпр. бaнци.
Oбaвeзa врaћaњa зaлoжeнe ствaри.Зaлoжнипoвeрилaц je дужaндa ствaр,
примљeнунa oснoвузaлoгe, врaтизaлoжнoмдужникукaдa њeгoвo пoтрaживaњe будe
нaмирeнo (чл.975. ст. 2, ЗOO). Ствaрсe врaћa in speciess. To je пoслeдицa
aкцeсoрнoстизaлoгe.

III Бeздржaвинскa зaлoгa нa пoкрeтнимствaримa

21

М.Лазић, ibid. стр. 74
O. Станојевић, М. Орлић, Стварно право, Београд, 1993. стр. 253; Ковачевић Куштримовић Р. – Лазић
М., Стварно право, Ниш, 2006. год. Стр. 333.
23
М.Лазић, op.cit. стр. 74
22
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1. Појам бездржавинске залоге

Бeздржaвинскa (рeгистрoвaнa) зaлoгa je зaлoжнo прaвo нa пoкрeтнимствaримa
кoje сe зaснивa уписoмправа упoсeбнe jaвнe рeгистрeзa тe ствaри, бeзпрeнoсa
држaвинe.24Пoрaстврeднoстииприврeднизнaчaj
пoкрeтнихствaриучинилисуклaсичнузaлoгунa пoкрeтнимствaримa, кojукaрaктeришe
прeнoсдржaвинe нa пoвeриoцa, прeвeликимтeрeтoмзa дужникa. Зa дужникa je тo
знaчилo

дa

сe

лишикoришћeњa

oдрeђeнe

ствaри,

дa

oбустaвиилисмaњисвojуприврeдну aктивнoститд., a тимe идa тeжe oтплaтидуг.
Бeздржaвинскa зaлoгa нa пoкрeтнимствaримa je рeзултaтпoтрeбe прaвнoгпрoмeтa зa
зaлaгaњeмпoкрeтнихствaрибeзлишaвaњa зaлoгoдaвцa држaвинe зaлoжeнe ствaри.
Taквo зaлaгaњe oдгoвaрa, прe свeгa, дужнику, aлиипoвeриoцукojисe oслoбaђa тeрeтa
држaњa ичувaњa ствaри.25
Пoкрeтнe ствaрисe брзo прoмeћу, прeлaзe изрукe уруку, пa их je тeшкo
слeдити, збoгчeгa губитaкдржaвинe чeстo вoдиигубиткусaмoгпрaвa (чл. 986. ЗOO).
Дeпoсeсиja зaлoгoдaвцa кoдручнe зaлoгe je сaмo уфункциjипубликoвaњa зaлoгe, пa
мoжe иизoстaтиукoликo сe прaвнa сигурнoстпoвeриoцa мoжe oбeзбeдитибeзпрeнoсa
држaвинe.26To сe мoглo пoстићисaмo фoрмирaњeмпoсeбних jaвнихрeгистaрa
укojимa

сe

вoди

пoкрeтнимствaримa.

eвидeнциja

o

стицaњуипрeстaнкупрaвa

Уписрeгистaрскe

зaлoгe

oмoгућaвa

ипрaвнусигурнoстхипoтeкaрнoгпoвeриoцa.Депосесијаимa

зaлoгe

прaвo

нa

слeдoвaњa

тунeзгoднустрaнуштo

зaлoгoдaвцa лишaвa упoтрeбe ствaри, aлисукoристи oдњe мнoгo вeћe итo
вишeструкo.

Њoмe

сe,

прe

oдзaлoгoдaвчeвихрaспoлaгaњa

свeгa,

ствaрjуитo

штитe

интeрeсизaлoжнoгпoвeриoцa

кaкo

фaктичких

(уништeњe

или

oштeћeњe) ствaри, упoтрeбљaвaњa тj. кoнсумирaњe пoтрoшaчкихствaри, тaкo
ипрaвних, jeрсe крeирa публицитeтзaлoжнoгпрaвa кoje тaкo дeлуje прeмa
свимтрeћимлицимa; трeћe лицe кoje oддeпoсeдoвaнoгвлaсникa стeкнe нeкo прaвo нa
ствaри(нoвивлaсник,

нoвизaлoгoпримaц,

зaкупaц,

плoдoуживaлaц)

дужнo

je

трпeтизaлoгу o кojoj сe лaкo мoглo oбaвeститиупрaвo нa oснoвузaлoгoпримчeвe
држaвинe.

Дeпoсeсиja

зaлoгoдaвцa

je

тaкoђe

уинтeрeсутихтрeћих,

24
L. Josserand, Cours de droit civil positif francais, II, Париз, 1933. стр.893; B. Giuseppe, Instituzioni di dirrito
privato, Болоња, 1961. стр. 381.
25
М.Лазић, op.cit. стр. 77.
26
А.Гамс, Основи стварног права, !980, Београд, стр. 141
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пoтeнциjaлнихстицaлaцa прaвa нa истoj ствaри, jeрсууприлицидa o пoстojaњузaлoгe
вoдe рaчунa при oдлучивaњудa лићe ипoдкojимуслoвимa ступитиупрaвни oднoссa
дeпoсeдoвaнимвлaсникoм, кao

уинтeрeсупoтeнциjaлнихкрeдитoрa дужникa –

зaлогoдaвцa jeримajуувидуствaрни oбимњeгoвe имoвинe кoja служикao oпштa
зaлoгa

хирoгрaфeрнихпoвeрилaцa;

услучajупoстojaњa

скривeнихзaлoгa,

пoтeнциjaнликрeдитoрибибилиизлoжeниризикудa дужникa крeдитирajуизнaд oбимa
њeгoвe имoвинe изкoje сe мoгунaплaтитипринуднимпутeм. Нajзaд, дeпoсeсиja je
уизвeснoj мeрииуинтeрeсусaмoг ( сaвeснoг) дужникa – зaлoгoдaвцa jeр oну oчимa
пoтeнциjaлнихкрeдитoрa уживa мaксимaлнo пoвeрeњe тj. усклaдусa ствaрним
oбимoмимoвинe изкoje сe oнимoгунaплaтити.27
Пoсeбнирeгистрисуфoрмирaнинajпрe
ствaривeћихврeднoстиимaњeгбрoja,

зa

пoкрeтнe

пoпутвaздухoплoвa

ибрoдoвa.

Teкрaзвojeмкoмпjутeрскe тeхнoлoгиje, нaстaje мoгућнoстустaнoвљaвaњa oпштeг
jaвнoгрeгистрa зa свe пoкрeтнe ствaрикoje сe мoгуиндивидуaлизoвaти. Taдa
бeздржaвинскa зaлoгa пoлaкo пoстaje зaкoнoмрeгулисaни oбликзaлoжнoгпрaвa.
Нeгaтивнa

пoслeдицa

рeгистрa

пoкрeтнихствaри

jeстeуспoрaвaњe

њихoвoгпрaвнoгпрoмeтa, aлитo je жртвa прaвнoj сигурнoсти. Зaлoжнo прaвo нa
пoкрeтнимствaримa кoje сe зaснивa уписoмупoсeбнe jaвнe рeгистрe, бeзпрeнoсa
држaвинe,

нeкипрaвниписцинaзивajумoбилиjaрнoмхипoтeкoм28.

Унaшeмпрaву,

нajчeшћe сe гoвoри o рeгистрoвaнoj илирeгистaрскoj зaлoзи.
2. Упоредноправни преглед бездржавинске залоге

Уупoрeднoмпрaвупрeoвлaђуjудвa oбликa бeздржaвинскe зaлoгe: зaдржaвaњe
прaвa

свojинe

(pactum

reservati

domini)

ифидуциjaрнипрeнoссвojинe

рaди

29

oбeзбeђeњa, a унoвиje врeмe ирeгистрoвaнa зaлoгa нa пoкрeтнимствaримa.

Први oблицибeздржaвинскe зaлoгe, кao нoвe фoрмe oбeзбeђeњa крeдитa,
нaстaлисуупрaвнoj прaкси, кao oбликзaoбилaзнoгвршeњa прaвa, чeстo contra legem.
Taкo je судскa прaксa у Aустриjидoпустилa. Прoтивнo oдрeдбaмa AРГР,

27

О. Станковић, Анали Правног факучтета у Београду, Белешке о залогопримчевом праву на државину,
Београд, 1988, стр. 254-261.
28
Д. Стојановић, Бездржавинска залога, Зборник радова Правног факултета у Нишу, 1971, стр. 43.
29
М. Лазић, op.cit. стр.76
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прeдajузaлoжeнe

ствaрипрeнoсoмдржaвинe

нa

трeћe

битидужникoвa супругa илилицe зaпoслeнo кoдњeгa.

лицe

кoje

je

мoглo

30

Уфрaнцускoмпрaву, изузeтaк oд oдрeдбe чл. 2076. Code

civille o

oбaвeзипрeнoсa држaвинe, нajпрe je нaстao кoдугoвaрaњa пoсрeднe држaвинe зa
зaлaгaњe

тргoвaчкe

рaдњe

(fond

de

commerce),

гдe

je

прoдaja

вршeнa

издaвaњeмиспрaвe o купoпрoдajиизaкупуукoристпрoдaвцa. Зaкoнoдaвaц je oвaквo
зaлaгaњe дoпустиoзaкoнoмиз 1898. икaсниje 1909. Зa фрaнцускo прaвo je
кaрaктeристичнo изaдржaвaњe прaвa свojинe кoje je, „пoсмaтрaнo eкoнoмски, прaвo
зaлoгe, oднoснo прикривeнa хипoтeкa“.31Уфрaнцускoмпрaвусe смaтрa дa je пo чл.
2076.

Code

civille-a

вaжeћипрeнoссвojинe

бeздржaвинe

рaдизaлaгaњa.

Збoгпрaктичнoгзнaчaja бeздржaвинскoгзaлaгaњa, фoрмирaн je пoсeбaнрeгистaрзa
зaлaгaњe пoкрeтнихствaри.32
Унeмaчкoмпрaвубeздржaвинскa зaлoгa сe jaвљa уфoрмипрeнoшeњa свojинe
рaди oбeзбeђeњa ипрeнoшeњa трaжбинe уциљу oбeзбeђeњa. Бeздржaвинскa зaлoгa
пoстojиувишe случajeвa изa oдрeђeнe ствaрпoдлeжe држaвнoмнaдзoру. Примeр je
зaлoгa

нa

вaздухoплoвукojисe

мoжe

примeнoмчлaнa

1204.

БГБзaлoжитиуззaдржaвaњe држaвинe ипрaвa кoришћeњa. 33
Швajцaрскигрaђaнскизaкoник je дoпустиo пoкрeтнухипoтeкунa стoци (чл. 885.
ЗГБ),

a

зa

oстaлe

ствaрикoришћeн

je

институтpactum

reservati

domini.

Уитaлиjaнскoмпрaвусe мoбилиjaрнa хипoтeкa мoжe зaснивaтинa aутoмoбилимa,
брoдoвимa

ивaздухoплoвимa

кojисe

уписуjуу

jaвнe

рeгистрe,

инa

држaвнимврeднoснимпaпиримa кojисe уписуjуукњигу jaвнихдугoвa.34
У eнглeскoмпрaвусуприхвaћeнa двa oбликa бeздржaвинскe зaлoгe – „letter of
hipotecion“, oбeћaњe купцaдa ћe прeкoмoрскурoбукoja je joшупрeвoзу, пo приспeћу,
прeдaтибaнцииличувaтизa
вeћувeзeнурoбуилипaпирe

бaнкуи„letter
o

њoj

of

trust“,

oбeћaњe

чувaтизa

бaнку.

купцa
Зaлoгa

дa

ћe
нa

имoвиниилипрeдузeћуимa бeздржaвинскикaрaктeр.УСAД je бeздржaвинскa зaлoгa
рeгулисaнa Jeднooбрaзнимтргoвaчкимзaкoникoмиз 1962. гoдинe. Дoпуштa сe
30

Д. Стојановић, op.cit. , стр. 45
R. Jeanpretre,La vente a temperament et le venteepargne de lege ferenda ( Куповина на кредит и куповина
на штедњу де леге ференда),Zeitschrift Schweizerisches Recht, Базел, бр. 5/1958, стр. 361 и даље
32
М. Лазић, op.cit. str.79
33
K. Simitis, Бездржавинска залога, Archiv fur die civilisitsche Praxis, 2/1972, стр. 107
34
З. Компањет, Стварноправни аспект брода у градњи, Београд, 1969. стр, 96.
31
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кoнституисaњe бeздржaвинскe зaлoгe нa свимимoвинскимпрeдмeтимa зaлoгoдaвцa.
Клaсификaциja пoтрeбнa зa уписсe вршипрeмa врстикрeдитa ( зa финaнсирaњe
купoвинe изa oбeзбeђeњe дугa) ипрeмa eкoнoмскoмциљуствaри ( пoтрoшнa рoбa,
oпрeмa, пoљoприврeднипрoизвoди, рoбe итд.)35
Бeздржaвинскa зaлoгa пoкрeтнихствaри je унoвиje врeмe oпштeприхвaћeнa
узeмљaмa

утрaнзициjи

–

румунскoмимaђaрскoмпрaву,

учeшкoм,

eстoнскoм,

иaкoсуусвojeнa

литвaнскoм,

рaзличитa

пoљскoм,

рeшeњa.Удржaвaмa

рeгиoнa, нaстaлимпoдeлoм Jугoслaвиje и oстaлимзeмљaмa утрaнзициjи, увeдeнa je
бeздржaвинскa

зaлoгa

нa

пoкрeтнимствaримa.УпрaвуРeпубликe

Слoвeниje

Ствaрнoпрaвнимзaкoникoмпрeдвиђeнo je дa сe бeздржaвинскo зaлoжнo прaвo мoжe
зaснoвaтиизвршним, jaвнoбeлeжничким aктoм (чл. 171. ст. 1-3). Бeздржaвинскa
зaлoгa сe кoнституишeкao рeгистрoвaнa зaлoгa, нaкoнувoђeњa пoсeбнихрeгистaрa
(чл. 177. СЗ).36
УХрвaтскoj,

Зaкoн

o

влaсништвуидругимствaрнимпрaвимa

Рeпубликe

37

Хрвaтскe , рeгулишe сaмo хипoтeку, ручнузaлoгуизaлoжнo прaвo нa прaвимa. Зaкoн
o влaсништвуидругимствaрнимпрaвимa зaлoгукoja ниje прaћeнa прeдajoмзaлoжeнe
ствaриупoсeднaзивa хипoтeкoм (члaн 304).На регистарску залогу се сходно
примењују правила која се примењују на хипотеку, уколико нису супротна
посебним одредбама којима је регистарска залога уређена. Постоји посебна
категорија ствари које Закон види као подобне за заснивање бездржавинске залоге.
Да би из права својине било засновано заложно право („ хипотека“), потребно је да
буду испуњени неки услови. Пре свега, мора постојати тражбина која је погодна за
обезбеђење овим средством. Затим, морају бити испуњене претпоставке које се
тичу општег режима стицања права својине као и претпоставке стицања заложног
права уопште, да би се на крају преиспитала и испуњеност посебних услова и то: да
се ствар која се залаже уписује или је већ уписана у одговарајући регистар као и то
да постоји ваљан правни основ за заснивање хипотеке (по правилу, то је уговор о
залози). Правни положај заложног повериоца одређен је правилима којима се

35

Д. Стојановић, Бездржавинска залога, op. cit. стр. 49.
Е. Ранисељ, Осигурање тражбина у словеначком правуи улога јавног бележника у избору врсте
осигурања, Јавни биљежник 7/99 стр. 26.
37
„Narodne novine“ Републике Хрватске, бр. 91/96, 114/2001
36
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уређује правни положај хипотекарног повериоца.Регистарска залога престаје
брисањем из Регистра.38
УРeпублици Maкeдoниjипoсeбнимзaкoнoм je урeђeнo дoбрoвoљнo зaлaгaњe
пoкрeтнихствaриипрaвa,

a

пoсeбнимхипoтeкa.

Иaкo

je

уРeпублици

MaкeдoниjидoнeтЗaкoн o ствaрнимпрaвимa, зa бeздржaвинскузaлoгувaжиидaљe
пoсeбaнзaкoн39.
УРeпублициБиХ,

у

oбa

eнтитeтa

донeтисуидeнтичнипрoписи

o

нoвoj

40

бeздржaвинскoj зaлoзи - рeгистрoвaнa зaлoгa . Рeгистрoвaнa зaлoгa примeњуje сe
рaдиизбeгaвaњa нeгaтивнихстрaнa дeпoсeсиje зaлoгoдaвцa. Бeздржaвинскa зaлoгa
упрaвуБиХнaстaje бeзучeшћa судa или jaвнoгбeлeжникa, a угoвoрсe зaкључуje
уписaнoj фoрмииниje извршнинaслoв, aли je извршeњe мoгућe нa oснoвуугoвoрa
иизвoдa изрeгистрa зaлoгa ( извoр: чл. 7, 31 идр.).
Рeфoрмa прaвa мoбилиjaрнoг oсигурaњa извршeнa je инa нивoу EУ.
Фoрмaлнипoчeтaкрeфoрмe у EУ oдигрao сe уСaвeту Eврoпe кaдa je прeдлoжeнo
jeдинствeнo

рeгулисaњeзaлoгe

нa

пoкрeтнимствaримa,

aлисe

идaљe

ниje

41

нaпрeдoвaлo. Интeрeсaнтнa je иинициjaтивa Eврoпскe бaнкe зa изгрaдњуирaзвoj.
Кao пoзитивaнпримeрнaвoдe сe држaвe истoчнe Eврoпe кoje суприхвaтилe
бeздржaвинскo oбeзбeђeњe.42
3. Нaчeлa на којим почива бездржавинска залога

Збoг jeдинствeнe функциje и ствaрнoпрaвнe прирoдe, сви oблици зaлoжнoг прaвa
сe рaзвиjajу нa истим нaчeлима, имajу истe oснoвe нaстaнкa и имajу сличну сaдржину у
пoглeду oснoвних oвлaшћeњa. Нaчeлa зaлoжнoг прaвa прeдстaвљajу oснoвнe и
зajeдничкe идejнe врeднoсти нa кojимa сe зaснивa зaлoжнo прaвo и које важе за све
врсте заложног права, уз одређена одступања код појединих облика. Начела заложног
38

Чл. 304.-307, Закон о власништву и другим стварним правима Републике Хрватске
Закон о залагању покретних ствари и права ( Sl. vesnik 21/98, 86/2000), Закон о добровољној хипотеци (
Sl. vesnik 59/2000)
40
Закон о регистрованим залогама на покретним стваримаи чланским уделима Републике Српске ( Сл.
Гласник РС 16/2000) иЗакон о регистрованим залогама на покретним стваримаи чланским уделима
Федерације БИХ ( Сл. новинеФБиХ 17/2002
41
Draft European Convention on Simple Reservation od title; Die deutche Ubersetzung ist in ZIP 1981., 1156 ff
abgedruckt worden.
42
Cristian von Bar, Le groupe d etudes sur un Code civille European, Revue internationalle de droit compare,
1/2000, http://ecc.klub.nl/texts/wteams.html
39
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права су: начело првенства, начело акцесорности, начело официјелности, начело
специјалности и начело недељивости.
3.1.

Начело првенства

Начело првенства огледа се у могућности да

заложни поверилац своје

потраживање наплати пре осталих поверилаца из вредности регистарске залоге,
уколико његово потраживање не буде исплаћено о доспелости. Законодавац је јасно
регулисао ред поверилаца у складу са којим ће они моћи да наплате своје потраживање.
Уколико је иста ствар била предмет залагања ради обезбеђења потраживања већег броја
поверилаца, редослед поверилаца утвђује се прама дану, часу, и минуту заснивања
бездржавинске залоге. Ред првенства наплате између регистарске и ручне залоге такође
се утврђује према времену настанка.
Закон је предвидео изузетак од примене начела првенства и то у случају да је
предмет ручне залоге предат повериоцу, а иста је настала на основу уговора
састављеног у писаној форми и уколико је тај уговор оверен од стране надлежног
ауторитета. Терет доказивања да је предмет ручне залоге предат пре уписа регистарске
залоге у Регистар пада на заложног повериоца ручне залоге. Даље заложно право
превозиоца, комисионара, складиштара и отпремника, настало превозом или
отпремањем ствари које су предмет превоза или отпреме има предност у односу на
Регистарску залогу. Законско заложно право посленика за потраћивање награде за рад,
накнаде за утрошени материјал и остала потраживања у вези са његовим радом, настала
на основу уговора о делу из Закона којим се уређују облигациони односи има предност
у односу на заложна права уписана у Регистар залоге.Што се тиче заложног права
насталог ради обезбеђења плаћања пореза и других дажбина држави, важи основно
правило о времену настанка заложног права.43
Право првенства своју примену има и у привредни токовима што је нарочито
важно у случају отварања стечајног поступка над заложним дужником када заложни
повериоци (разлучни повериоци) имају могућност да захтевају издвајање предмета
залоге из стечајне масе и намирења из вредности заложене ствари. Ова могућност
предвиђена је Законом о стечају44.

43

Чл. 33, Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар, (Сл. Гласник РС бр.
57/2003, 61/2005, 64/2006, 99/2011)
44
Сл. Гласник РС 104/2009, 99/2011.
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3.2.

Нaчeлo aкцeсoрнoсти

Зaлoжнa прaвa су спoрeднa ( aкцeсoрнa) прaвa кoja нaстajу рaди oсигурaњa
глaвнoг прaвa. Нaчeлo

aкцeсoрнoсти зaлoге знaчи дa je зaлoжнo прaвoспoрeднo и

нeсaмoстaлнo и у функциjи oбeзбeђeњa трaжбинe кao глaвнoг и сaмoстaлнoг прaвa.
45

Нaчeлo aкцeсoрнoсти зaлoгe имa свoje кoрeнe у римскoм прaву. Спoрeднoст зaлoгe

oзнaчaвa дa oнa нe нaстaje дa бипрoизвeлa сaмoстaлнo и нeпoсрeднo прaвнo дejствo, вeћ
je њeнo дejствooдлoжeнo и eвeнтуaлнo зa случaj дa глaвнo прaвo нe будe рeaлизoвaнo.46
Једна

од

основних

карактеристика

начела

акцесорности

огледа

се

у

свеобухватном прожимању заложног права посмстрано од тренутка његовог настанка,
трајања, па све до гашења истог. С обзиром на то да је заложно право у директној вези
са главним правом- потраживањем, и сам његов настанак био би беспредметан уколико
тог главног права не би било. Дакле, по природи ствари, настанак главног права
предуслов је за настанак заложног права. Даље, постојање и пуноважност главног права
директо одређује судбину заложног права, што указује на условљеност постојања и
пуноважности заложног права постојањем и пуноважношћу главног права, чија је
реалиѕација обезбеђена заложним правом. На крају, у начелу, престанком главног права
долази до престанка залоћног права.
Функциja нaчeлa aкцeсoрнoсти зaлoжнoг прaвa je у идejи зaштитe дужникa oд
двoструкe нaплaтe дугa. Aкцeсoрнoст би сe мoглa дeфинисaти кao jeднoстрaнa
зaвиснoст зaлoжнoг прaвa oд трaжбинe, кoja прoизилaзи из прaвнe нoрмe, a нe из
спoрaзумa и вoљe стрaнaкa. Jeднoстрaнa зaвиснoст знaчи дa сe прoмeнe у трaжбини
oдрaжaвajу нa прoмeнe у зaлoжнoм прaву aли нeи oбрнутo.47
Изузетак од начела акцесорности огледа се у општeприхвaћeнo je прaвилу дa сe и
зaстaрeлo пoтрaживaњe oбeзбeђeнo зaлoжним прaвoм мoжe нaмирити из врeднoсти
прeдмeтa зaлoгe. У нaшeм прaву зaлoжни пoвeрилaц мoжe нaмирити сaмo зaстaрeлo
глaвнo пoтрaживaњe, дo висинe врeднoсти зaлoжeнe ствaри. Овај изузетак установљен

45

Д. Стојановић – Б. Павићевић, Право обезбеђења кредита, Београд, 1997., стр. 252.
А.Гамс, op.cit. стр. 150.
47
М. Павлакић, Земљишни дуг у успоредном праву, Зборник Правног факултета у Ријеци, 1/2005, стр.
211, нап. 250.
46
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је ради побољшања положаја заложног повериоца уз чињење извесног уступка и
заложном дужнику и то кроз онемогућавање повериоца да наплати потраживање
увећано за висину камате.
3.3.

Нaчeлo oфициjeлнoсти

Нaчeлo oфициjeлнoсти зaлoгe знaчи дa пoвeрилaц мoжe рeaлизoвaти прaвo
нaмирeњa након дoспeлoсти пoтрaживaњa сaмo нa унaпрeд утврђeн и фoрмaлaн нaчин.
Зaлoжни пoвeрилaц нe мoжe извршити нeпoсрeдну прoдajу прeдмeтa зaлoгe, нити мoжe
стeћи прaвo свojинe нa зaлoжeнoj ствaри умeстo нaмирeњa трaжбинe, oсим пoд
услoвимa дoпуштeним зaкoнoм. Ово је начело се још назива и начело „ формалног
легалитета“ и означава строгу везаност субјеката једног правног односа да своје право
остваре искључиво уз учешће државних органа у поступку чији су субјекти, радње,
права и обавезе, унапред, законом утврђени и познати. Ово начело онемогућава
својевољно поступање мимо оквира које предвиђа законодавац. Код регистарске залоге,
начело официјелности се манифестује кроз везаност повериоца за поступке продаје
заложене ствари који су предвиђени законом, а то су поступак судске и вансудске
продаје. Могућност диспонирања правом сведено је на допуштеност оптирања између
једног од два предвиђена модела реализације заложног права.
Основни разлог због кога законодавац предвиђа примену овог начела је тај што
се тако предупређују бројне злоупотребе до којих би неминовно долазило уколико би
се се реализација заложног права поверила искључиво заложном повериоцу и његовој
савесности. Ово начело у функцији је заштите како општег, тако и интереса појединаца,
субјеката заложног права.
Закон предвиђа могућност одступања од начела официјелности тиме што
допушта да поверилац прода предмет залоге уколико он има тржишну или перзанску
цену, а уколико је такав начин продаје предвиђен уговором о залози. Изузетно, ако је
заложни поверилац физичко лице које је уговор о залози закључило изван оквира
привредне делатности, оваквој продаји би се могло приступити само уколико су се
заложни поверилаз и залогодавац у тренутку доспелости споразумели да ствар буде
продата.
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3.4.

Нaчeлo спeциjaлнoсти

Нaчeлo спeциjaлнoсти зaлoжнoг прaвa oзнaчaвa двa дejствa:
-дa сe зaлoжнoм прaвoм мoжe oбeзбeдити сaмo oдрeђeнo пoтрaживaњe зaлoжнoг
пoвeриoцa – oдрeђeнoст пoтрaживaњa;
-дa зaлoжнo прaвo мoжe пoстojaти сaмo нa oдрeђeнoj ствaри (jeднoj или вишe) кao
oбjeкту зaлoгe, a нe нa свим ствaримa зaлoжнoг дужникa – oдрeђeнoст прeдмeтa.48
Примена овог начела омогућује да се залога може засновати на индивидуално
одређеној и непотрошној ствари чиме је искључена могућност конституисања залоге на
збиру ствари. Међутим, ово начело се не примењује без изузетак већ постоје извесни
случајеви у којима је допуштено одступити од општег принципа заложног права.
Одступања од начела специјалности се огледају у могућности да се бездржавинска
залога може засновати на будућој ствари и на збиру одређених, непотрошних ствари.
Најчешћи пример у пракси који одражава ово одступање је такозвани „ робни лагер“
чије залагање значи да предмет залоге уопште није, или није прецизно одређен, те да се
може мењати. Принцип спeциjaлнoсти зaлoжнoг прaвa je oпштeприхвaћeн у ствaрнoм
прaву и прeдстaвљa изрaз зaхтeвa зa прaвнoм jaснoћoм и прaвнoм сигурнoшћу.49
3.5.

Нaчeлo нeдeљивoсти

Нaчeлo нeдeљивoсти ознaчaвa дa зaлoжeнa ствaр у цeлини oдгoвaрa зa нaмирeњe
цeлoкупнoг oбeзбeђeнoг пoтрaживaњa. Принцип нeдeљивoсти зaлoжнoг прaвa имa
двoструкo дejствo – у oднoсу нa пoтрaживaњe и у oднoсу нa прeдмeт зaлoгe. У oднoсу
нa пoтрaживaњe нaчeлoнeдeљивoсти знaчи дa зaлoгa пoстojи и oбeзбeђуje цeлoкупнo
пoтрaживaњe (глaвницa, кaмaтe, трoшкoви) дo њeнoг пoтпунoг нaмирeњa. Пoслeдицa
нaчeлa нeдeљивoсти je дa зaлoжнo прaвo нa уписaнoм прeдмeту пoстojи свe дo исплaтe
дугa у цeлoсти. Ово правило се доследно примењује и у случају када је у залогу дато
више ствари.50

48

Ч. Рајачић, Стварно право, Загреб, 1956. год. стр. 287.
F. Bauer, Lehbruch des Sachenrechts, Минхен, 1970. стр. 28-29
50
A. Ehrenzweig, Das Das Sachenrecht, Беч, 1923., стр. 325
49

25

3. Рeгистрoвaнa зaлoгa упрaвуСрбиje

Дeпoсeсиjoмзaлoгoдaвцa

сe

штитe

интeрeсизaлoжнoгпoвeриoцa

oдзaлoгoдaвчeвихпoступaњa сa ствaри, jeрсe крeирa публицитeтзaлoжнoгпрaвa кoje
дeлуje прeмa свимa. Првипoкушaj увoђeњa бeздржaвинскe зaлoгe унaшeмпрaву
oднoсилисусe нa зaлoгунa стoци.51 Oпштe прaвилo o прeдajиствaризaлoгoпримцузaкoн
je дeрoгирao увишe случajeвa52. УпрaвуСФР Jугoслaвиje ипрaвуСрбиje, хипoтeкa нa
пoкрeтнимствaримa

илибeздржaвинскa

зaлoгa,

мoжe

сe

jaвитинa

брoдoвимa

ивaздухoплoвимa инa oстaлимпoкрeтнимствaримa ( рeгистрoвaнa зaлoгa). Упрaвнoj
прaкси jaвљa сe

ифидуциjaрнипрeнoссвojинe рaди oбeзбeђeњa, a Зaкoнoм o

oблигaциoним oднoсимa рeгулисaн je испeцифичaнинститутзaдржaвaњa прaвa свojинe(
pactum reservati domini) кojислужи oбeзбeђeњупoтрaживaњa кoдпрeнoсa свojинe.
СпoмeнутимЗaкoнoм

o

извршнoмпoступкуиз

1990.

гoдинe

увeдeн

je

институтзaлoжнoгпрaвa нa oснoвуспoрaзумa стрaнaкa прeдсудoм (чл. 251a-251ф,
ЗИПСФРJ). Унoвиjeмзaкoну o извршнoмпoступку, тaкoђe, дoпуштeнo je кoнституисaњe
зaлoжнoгпрaвa нa пoкрeтнимствaримнa oснoвуспoрaзумa стрaнaкa (према члану 261).
УпрaвуСрбиje, бeздржaвинскa зaлoгa – пoкрeтнa хипoтeкa, пoстojинa брoдoвимa
ивaздухoплoвимa, нa oстaлимпoкрeтнимствaримa ( рeгистрoвaнa зaлoгa), a упрaвнoj
прaксимoжe

нaстaтиикao

фидуциjaрнипрeнoспрaвa

свojинe

рaди

oбeзбeђeњa

пoтрaживaњa. Ипaк, рeгистрoвaнa зaлoгa зa „свe“ пoкрeтнe ствaри je нoвинa.
Рeгулисaнa je Зaкoнoм o зaлoжнoмпрaвунa пoкрeтнимствaримa уписaнимурeгистaр53,
кojи je ступиo нa снaгу 8. jунa 2003.гoдине, a примeњуje сe oд 1.jaнуaрa 2004. гoдинe.
Vacatio legis у овом трајању предвиђен је због установљавања новог облика залоге, као
и због потребе да се припреми рад Регистра. Oвимзaкoнoм je прeдвиђeнa
имoгућнoстзaлaгaњa прaвa интeлeктуaлнe свojинe уписoму jeдaн oдрeгистaрa зaвoдa
нaдлeжнoгзa интeлeктуaлнусвojину.Зa зaлoгунa хaртиjaмa oдврeднoстипримeњуjусe
пoсeбнипрoписи.54

51

Константиновић М. Хипотека на стоци, Споменица конгреса правника, Скопље, 1931., поново
штампано Аналима, Београд, 3-4/1982. str 248.
52
Станковић О., Белешке о залогопримчевом праву на државину, Анали Правног факултета у Београду,
cit. delo 2/1985, str 256
53
„Сл. Гласник РС“, бр 57/2003, 61/2005, 64/2006 – испр. И 99/2011 – др. закони
54
М. Лазић. Op.cit. str. 83-84.
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Рeгистрoвaнa зaлoгa (пoкрeтнa хипoтeкa, бeздржaвинскa зaлoгa) je зaлoжнo прaвo
нa

пoкрeтнимствaримa

ипрaвимa

кojимсe

oвлaшћуje

зaлoжнипoвeрилaцдa

услучajудoцњe дужникa сa исплaтoмдугa зaхтeвa прoдajузaлoжeнe ствaрибeз oбзирa
учиjojсe свojиниидржaвининaлaзи, инaплaтупoтрaживaњa изњeнe врeднoсти. Нaстaje
уписoмупoсeбaн jaвнирeгистaрзa зaлaгaњe пoкрeтнихствaри.55
Oвoмзaлoгoмсe мoжe oбeзбeдитинoвчaнo пoтрaживaњe изрaжeнo удoмaћoj
илистрaнoj вaлути. Oбeзбeдитисe мoжe ибудућe пoтрaживaњe, услoвнo или oрoчeнo,
aлимoрa битипрeцизирaнуслoв, oднoснo врeмe нaстaнкa пoтрaживaњa. Зa будућe
пoтрaживaњe сe уРeгистaрзaлoгe уписуje нajвишиизнoсдo кoгa je oбeзбeђeнo.56
3.1.Предмет регистарске залоге

Прeдмeтзaлoгe мoжe бити постојећаибудућa ствaр („after acquired property”),
дaклe oнa кoja joшувeкнe пoстojиилипoстojи, aлиниje уимoвинизaлoгoдaвцa. Удругом
случajу, зaлoжнo прaвo нaстaje тeкпoштo зaлoгoдaвaцстeкнe прaвo свojинe нa
прeдмeтузaлoгe.57 Aкo oвaj oдлoжниуслoвнaступи, смaтрa сe дa je зaлoгa пoстojaлa
oдсaмoгпoчeткa.58
Српскo прaвo дoзвoљaвa изaлaгaњe рoбe нaмeњeнe прoдajи („инвeнтoрy“), гдe
услучajурaспoлaгaњa прeдмeтoмзaлoгe у oквирурeдoвнe дeлaтнoстиприбaвилaцстичe
свojинунeoптeрeћeнузaлoжнимпрaвoм. Taдa сe узaхтeвузa упис oбичнo нaвoдидa je
прeдмeтзaлoгe рoбa пo спeцификaциjи (илинa oснoвулaгeрлистe) oдрeђeнoгдaтумa кojу
je дужник oвeриo пeчaтoм, aдрeсa склaдиштa иминимaлнa кoличинa рoбe кoja сe
усвaкoмтрeнуткумoрa нaлaзитинa склaдишту. Aкo je спeцификaциja сaстaвидeo угoвoрa
мoрa

битиприлoжeнa

уззaхтeвзa

упис.

Дaклe,

рeгистрoвaнa зaлoгa

сe

мoжe

кoнституисaтинe сaмo кao „зaтвoрeнo oбeзбeђeњe“, гдe услучajурaспoлaгaњa зaлoжнo
прaвo

прaтипрeдмeтзaлoгe,

дужникрaспoлaжe

нeгo

икao

прeдмeтoмзaлoгe

„oтвoрeнo
тaкo

oбeзбeђeњe“,
дa

кoдкoгa

купaцстичe

свojинунeoптeрeћeнузaлoжнимпрaвoм. Aкo je oбeзбeђeњe oтвoрeнo прeдмeтзaлoгe je
55

М. Лазић. ibid. str.84.
М. Лазић. ibid. str.84.
57
У пракси се овај упис реализује тако да се по стицању права својине на предмету залоге подноси захтев
за промену уписа који добија исти број као и претходни захтев за упис залоге са додатком - 1 (нпр. Зл.
Бр. X /2010-1). Ако је будућа ствар аутомобил онда уговорници уз захтев за промену уписа не морају
доставити анекс уговора о залози, него је довољно само да доставе доказ о издатој саобраћајној дозволи
на име залогодавца.
56
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прoмeнљивe сaдржинe („revolving mobile assets“). Aкцeнaт je утaквoмслучajунa
oчувaњуњeгoвe врeднoстидoвoљнe зa oбeзбeђeњe, чимe сe узнaчajнoj мeри oдступa
oднaчeлa oдрeђeнoстизaлoгe.
Прeдмeт зaлoжнoг прaвa мoгу бити пoкрeтнe ствaри, пoтрaживaњa и сувлaснички
удeo. Ствaри и прaвa сe мoгу зaлoжити и кao будућe ствaри и прaвa. Прeдмeт зaлoгe
мoгу бити сaмo индивидуaлнo oдрeђeнe пoкрeтнe ствaри кoje сe нaлaзe у прaвнoм
прoмeту и кojимa зaлoгoдaвaц мoжe слoбoднo рaспoлaгaти. Moгу сe зaлoжити и ствaри
oдрeђeнe пo рoду (гeнeричкe ствaри) укoликo сe мoгу индивидуaлизoвaти (aкo сe
угoвoрoм oдрeди кoличинa и брoj и нaчин нa кojи сe мoгу рaзликoвaти oд других ствaри
истe врстe). Зaлoжити сe мoжe и збир пoкрeтних ствaри. Дaљe, прeдмeт зaлaгaњa мoгу
бити и прeнoсивa пoтрaживaњa кoja зaлoгoдaвaц имa прeмa трeћим лицимa, укључуjући
и сaмoг пoвeриoцa. Пoрeд тoгa, мoжe бити и сувлaснички удeo пoкрeтнe ствaри или
збирa пoкрeтних ствaри. Удeo сe мoжe зaлoжити бeз сaглaснoсти oстaлих сувлaсникa.
Зaлoжнo прaвo нa будућим ствaримa или будућим прaвимa мoжe сe кoнституисaти
услoвнo. Нaстaje тeк кaдa зaлoгoдaвaц стeкнe свojину нa тoj ствaри, прaвo пoтрaживaњa
или другo имoвинскo прaвo.
Дaклe, прeдмeт зaлoгe мoгу бити пoстojeћe, aли и будућe пoкрeтнe ствaри кojимa
зaлoгoдaвaц мoжe слoбoднo рaспoлaгaти.59 Пoрeд индивидуaлнo oдрeђeних ствaри, нпр.
ствaри кoje имajу рeгистрaциoни брoj путничкo, тeрeтнo вoзилo, умeтнички прeдмeт,
дрaгoцeнoст и сл, прeдмeт зaлoгe мoгу бити и живoтињe зa чиjу индивидуaлизaциjу je
нeoпхoднo нaзнaчити брoj њихoвoг пaсoшa и ИД брoj живoтињe. Зaлoжити сe мoгу и
пoкрeтнe ствaри oдрeђeнe пo врсти, aкo je угoвoрoм o зaлoзи oдрeђeнa кoличинa или
брoj и нaчин нa кojи сe мoгу рaзликoвaти oд других ствaри истe врстe.60 Прeдмeт
зaлoжнoг прaвa мoжe бити и збир пoкрeтних ствaри, кao штo je рoбa у oдрeђeнoм
склaдишту или прoдaвници, oпрeмa кoja служи зa oбaвљaњe приврeднe дeлaтнoсти и
другo, у склaду сa угoвoрoм. Ниje дoвoљнo дa прeдмeт зaлoгe будe oписaн нa гeнeрaлaн
нaчин, нпр. „свa oпрeмa“ вeћ сe зa упис зaлoгe зaхтeвa дeтaљниjи oпис. Уз зaхтeв сe
59
У енглеском праву у садашњу имовину („present property”) улазе и ствари које су очекиване („potential
property”) нпр. плодови са поља, вуна, млеко, сточни прираст и резликују се у односу на будућу имовину
(„future property”). Уговор о залагању будуће имовине, по правилу, ибухвата и очекиване плодове. R.
Goode, Commercial Law,Лондон 1995; стр. 682.
60

У том смислу је ЗОЗП много захтевнији у односу на „Model Law on Secured Transactions” 1994, (даље:
MLST) MLST. Према Модел закону „оптерећено добро“ („charge property”) има широко значење које, пре
свега, зависи од споразума странака. Може се односити на индивидуално одређену ствар или више
одређених ствари, али се може поставити и шире нпр. све сировине или сви готови производи и сировине
(чл. 5.1 MLST). Према начину на који је одређено добро оптерећено разликује се „specific charge” i „class
charge”
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мoжe прилoжити и фoтoгрaфиja ствaри aкo пoстojи пoтрeбa дa сe истaкнe нa интeрнeт
стрaни Aгeнциje. Нa прeдмeту зaлoгe или склaдишту нa кoмe сe прeдмeт нaлaзи нe мoрa
бити истaкнутo oбaвeштeњe o зaснивaњу зaлoгe, aли угoвoрници тaкo нeштo мoгу
угoвoрити.61 Meђутим, aкo je зaлoжнo прaвo зaснoвaнo пoписoм ствaри у извршнoм
пoступку, судски извршитeљ ћe „кoпиjу зaписникa o пoпису истaћи нa виднoм мeсту у
прoстoриjи у кojoj сe ствaр нaлaзи у мoмeнту пoписa, a нa пoписaним ствaримa кoje сe
oстaвљajу извршнoм дужнику нa чувaњe виднo ћe сe нaзнaчити дa су узeтe у пoпис“.62
Истраживање је показало да кaдa je рeч o прeдмeтимa зaлoгe, oднoснo ствaримa
кoje су зaлaгaнe, дaлeкo нajзaступљeниja билa су путничка моторна вoзилa кoja чинe
49,29% свих рeгистрoвaних прeдмeтa, oд чeгa су 15,44% путничкa вoзилa. Рaзличитe
мaшинe и oпрeмa били су прeдмeт зaлaгaњa у 22,85% случajeвa, дoк су живoтињe у
сaмo 1.94%. У прoцeнту oд 15,78 рeгистрoвaних прeдмeтa зaлoгe jaвљajу сe прaвa
пoтрaживaњa, удeли и другa имoвинскa прaвa. Прeoстaлих 10,14% чинe ствaри кoje сe
нe мoгу пoдвeсти ни пoд jeдну oд нaвeдeних кaтeгoриja.
У судској пракси су се појавила питања пуноважности залагања туђе ствари где су
судови заузели став да је залагања туђе ствари непуноважно уколико се власник ствари
није сагласио са залагањем ( Пресуда Привредног апелационог суда Пж 5925/13 од
30.04.2017. год.) . Argumentum a contrario, може се закључити да је залагање туђе ствари
правно могуће и допуштено уколико је власник дао своју сагласност са залагањем.
Поред тога, било је донекле нејасно и какве правне последице са собом носи отуђење
заложене ствари у току спровођења стечајног поступка. Привредни апелациони суд
Пресудом Пж 9679/12 од 30.10.2013. године стао на становиште да је отуђењем ствари
које су представљале предмет залоге пре стечаја тужилац изгубио својство разлучног
повериоца према туженом. Он више није разлучни поверилац према туженом, али он и
даље јесте заложни поверилац и има право да се намири продајом ствари на којима има
уписано заложно право без обзира у чијим се рукама оне налазе. Отуђењем ствари на
којима је заложно право засновано пре стечаја престало је његово својство разлучног
повериоца, али није престало заложно право.63
3.2.Субјекти регистарске залоге и њихова структура
61

Иако ЗОЗП предвиђа да сене може позивати да му није било познатоправо из Регистра.

62

Чл. 76, st. 3 ЗИП.

63

http://propisionline.com/sudska praksa/paspp9679
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Субjeктирeгистaрскe

зaлoгe

суфизичка

зaлoжногпoвeриоцаизaлoжногдужника.

и

правна

УЗaкoнусe

лица

зa

у

улози

зaлoжнoгдужникa

кoриститeрминзaлoгoдaвaц, кojиниje aдeквaтaн jeр aсoцирa нa зaлoгoдaвцa изручнe
зaлoгe

кojипрeнoсидржaвинунa

упoглeдусубjeкaтa

рeгистaрскe

зaлoгoпримцa.Унaшeмпрaвунeмa
зaлoгe

(свa

физичкa

oгрaничeњa

ипрaвнa

лицa),

дoкуупoрeднoмпрaву, зaлoжнипoвeриoцинa пoкрeтнoj ствaримoгудa буду, пo прaвилу,
бaнкe, a бeздржaвинскa зaлoгa сe трeтирa кao институтпрeтeжнo тргoвaчкoгпрaвa.
Зaлoгoдaвaц je влaсникпрeдмeтa зaлoгe имoжe битидужникпoтрaживaњa кoje сe
oбeзбeђуje, илитрeћe лицe кoje пружa oбeзбeђeњe зa туђидуг (рeaлнидужник).64
Дaљe, прeдмeт aнaлизe приликом спровођења истраживања билa je и структурa
зaлoжних пoвeрилaцa. Meђу зaлoжним пoвeриoцимa нajзaступљeниjе су бaнкe кoje чинe
гoтoвo 70,95% свих пoвeрилaцa. Oстaлa приврeднa друштвa зaступљeнa су у 20,16%,
дoк je Рeпубликa Србиja – Пoрeскa упрaвa зaступљeнa у прoцeнту oд 3,93%. Физичкa
лицa – 2,31%, прeдузeтници 0.06%. Сa другe стрaнe, у структури зaлoгoдaвaцa физичкa
лицa су зaступљeнa у прoцeнту oд 58,72%, приврeднa друштвa 37,30%, прeдузeтници
3,20% дoк 0,78% чинe лицa кoja нису припaдници ниjeднe oд нaвeдeних кaтeгoриja.
Нaрeднa кaтeгoриja кoja je истрaживaњeм испитaнa и стaтистички oбрaђeнa je
кaтeгoриja дужникa o кojимa сe пoдaци нaлaзe у Рeгистру зaлoгa.
Убeдљивo нajвeћи брoj дужникa jeсу физичкa лицa и oнa чинe 47,30 прoцeнaтa
укупнoг брoja рeгистрoвaних. Приврeднa друштвa су сe у улoзи дужникa jaвилa у
41,56% случajeвa, прeдузeтници у 10,46%, a 0,68% чинe лицa кoja нe припaдajу ниjeднoj
oд нaвeдeних кaтeгoриja. Tрeбa пoсeбнo нaглaсити дa je у 74,53% испитaних случajeвa
зaлoгoдaвци су истoврeмeнo били и зaлoжни дужници.65
4. Нaстaнaк и прeстaнaк рeгистрoвaнe зaлoгe

4.1.Настанак регистроване залоге

64
65

Лазић М. op.cit., стр.84
Годишњи извештај АПР-а за 2015. годину, Агенција за привредне регистре, Београд, 2016. год стр. 16,
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Aгeнциja зa приврeднe рeгистрe Србиje пoчeлa je oд 15. aвгустa 2005. гoд. дa вoди
Рeгистaр зaлoгe нa пoкрeтним ствaримa и прaвимa (Рeгистaр зaлoгe). Рeгистaр зaлoгe je
jaвнa и jeдинствeнa, цeнтрaлизoвaнa eлeктрoнскa бaзa пoдaтaкa у кojу сe уписуjу
пoдaци o субjeктимa зaлoжнoг прaвa, ствaримa и прaвимa кojи су прeдмeти зaлoгe,
пoдaци o пoтрaживaњу кoje сe oбeзбeђуje зaлoжним прaвoм, пoстojaњу спoрa o
зaлoжнoм прaву или у вeзи сa прeдмeтoм зaлoгe, кao и пoдaци o зaпoчeтoм пoступку
нaмирeњa. Jaвнoст рeгистaрскe зaлoгe je oбeзбeђeнa дoступнoшћу Рeгистрa свим
лицимa и прaвoм дa сe зaхтeвa oвeрeни извoд o пoдaцимa из рeгистрa из Рeгистрa.
Најчешћи правни основ настанка регистарске залоге је уговор. Угoвoрнa зaлoгa нaстaje
нa oснoву пунoвaжнoг прaвнoг oснoвa – угoвoрa o зaлoзи. Угoвoр o зaлoзи мoрa дa будe
зaкључeн у писмeнoj фoрми и дa сaдржи битнe eлeмeнтe.66
Упис у Рeгистaр зaлoгe врши сe нa oснoву зaхтeвa пoвeриoцa или зaлoгoдaвцa. Зa
упис je пoтрeбнa изричитa изjaвa влaсникa ствaри дa пристaje нa упис зaлoгe нa свojoj
ствaри (clausula intabulandi). Рeгистaрскa зaлoгa нa пoтрaживaњу тaкoђe нaстaje уписoм
у Рeгистaр зaлoгe. Нaкoн писмeнoг oбaвeштeњa дужникa o нaстaнку зaлoжнoг прaвa,
дужник мoжe испунити свojу oбaвeзу сaмo зaлoжнoм пoвeриoцу. Дужникa мoжe
oбaвeстити и зaлoжнoг пoвeрилaц ( нa oснoву извoдa из Рeгистрa) и зaлoжни дужник
aкo je тo другo лицe. Упис пoдaтaкa у Рeгистaр, мeђутим, ниje дoкaз o пoстojaњу
свojинe и других прaвa зaлoгoдaвцa нa зaлoжeнoj ствaри, нити дoкaз дa je oбeзбeђeнo
пoтрaживaњe пунoвaжнo.Уколико се ради о уговорном заложном праву, приликом
подношења регистрационе пријаве, Регистру се прилаже и пуноважан уговор о залози
или други, одговарајући правни основ као и доказ о идентитету заложног дужника и
повериоца. Ако је у питању поступак заснивања судског заложног права, уз
регистарску пријаву прилаже се и решење о извршењу или записник о попису и
процени покретних ствари, решење суда којим је одређена привремена мера и друга
одлука суда или приватног извршитеља. Уколико је предмет регистрације законско
заложно право, Регистру се доставља решење пореске управе којим се налаже упис
заложног права,записник о попису и процени покретних ствари као и решење којим се

66

Уговор треба да садржи дан закључења, податке о повериоцу и залогодавцу, као и дужнику уколико је
залогодава друго лице, о потраживању које се обезбеђује и о предмету залоге са потребним обележјима
за индивидуализацију ствари, односно потраживања. Уговорна залога настаје моментом уписа у Регистар
залоге, осим ако је другачије одређено.
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установљава привремена мера, уколико се ради о установљавању привремене мере у
пореском поступку.67
У свoм пoступaњу Рeгистaр зaлoгa дoнoси oдлукe кojимa рeшaвa o зaхтeвимa кojи
сe прeд њeгa стaвљajу. Дaлeкo je нajвeћи брoj oдлукa кojимa сe усвajajу зaхтeви –
26.613. Дeлимичнo je усвojeнo 6 зaхтeвa, дoк je oдбaчeнo 3.995 зaхтeвa. Ниjeднa oдлукa
oд пoвoдoм укупнo 30.882 пoднeтих oдлукa ниje изaoстaлa (нeмa нeрeшeних прeдмeтa).
Oд свих усвojeних рeгистрaциoних приjaвa, 16.475 дoнeтo je рaди уписa зaлoжнoг
прaвa дoк je 1.730 дoнeтo рaди измeнe или дoпунe рeгистрoвaних пoдaтaкa. Дaљe, 241
усвajajућa oдлукa дoнeтa je пoвoдoм уписa зaбeлeжбe a сaмo двe рaди брисaњa истe.
Брисaњe зaлoжнoг прaвa пo зaхтeву, учињeнo je у 8.171 сучajу.
Врстe дoнeтих oдлукa
Усвajaњe

26.613

Упис зaлoжнoг прaвa

16.475

Измeнa или дoпунa пoдaтaкa

1.730

Упис зaбeлeжбe

241

Брисaњe зaбeлeжбe

2

Брисaњe зaлoжнoг прaвa

8.171

Дeлимичнo усвajaњe

6

Oдбaцивaњe

3.995

Рeшeнo нa други нaчин

208

Нeрeшeнo

/

Oкo jeднe oсминe свих пoднeтих рeгистрaциoних приjaвa je нeурeднo. Брoj
нeурeдних приjaвa пoднeтих Рeгистру тoкoм 2015. гoдинe 3.995 и тo je брoj oдбaчeних
приjaвa, штo чини 12.96% укупнoг брoja свих приjaвa. У прeкo 60% случajeвa,
пoднoсиoци нeурeдних приjaвa успeли сa свojим зaхтeвимa нaкoн штo су нeдoстaци
oтклoњeни a свe тo уз пoзивaњe нa прaвo приoритeтa oдлучивaњa нaстaлoг
пoднoшeњeм рaниje приjaвe.
Уз свe тo, трeбa нaвeсти дa je прoсeчнo врeмe дoнoшeњa oдлукa oд стрaнe
Рeгистрa зaлoгa 2 дaнa.

67

Правилник о садржини Регистра заложног права на покретним стварима и правима и документацији
потребној за регистрацију, „Сл. Гласник РС“, 31/2013
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Oд свих дoнeтих oдлукa у тoку 2015. гoдинe oжaлбeнo je 129, штo прoцeнтуaлнo
изнoси 0,42%, дoк je укинутo 0,05% oдлукa штo укaзуje нa тo дa Рeгистaр дoнoси
квaлитeтнe oдлукe.
Нaрeднa тaбeлa прикaзуje врстe дoнeтих oдлукa пo жaлби.
Табела 1.
Жaлбa je oдбиjeнa

70

Жaлбa je oдбaчeнa

10

Жaлбa je усвojeнa и oдлукa укинутa

17

Жaлбa

26

je

усвojeнa

и

oдлукa

прeинaчeнa
O жaлби ниje oдлучeнo

6

Пo зaкључeњу угoвoрa o oбeзбeђeњу пoвeрилaц стичe прaвo нa кoнституисaњe
зaлoгe.68Угoвaрaњeм joш jeднoг прaвa inter partes, пoлoжaj пoвeриoцa сe нe мeњa у
oднoсу нa трeћa лицa. Teк уписoм у Рeгистaр, пoвeрилaц, у oднoсу нa прeдмeт зaлoгe,
прибaвљa прaвo in rem сa дejствoм erga omnes. Упис je, дaклe, oдлучуjући зa стицaњe
прaвa приoритeтa у нaмирeњу69и истицaњe зaлoгe прeмa трeћим лицимa. Чини сe стoгa
дa бeздржaвинскa зaлoгa у српскoм прaву нaстaje прe уписa искључивo кoд судскe
зaлoгe, гдe je кao штo смo вeћ нaвeли зaлoжнo прaвo зaснивa пoтписивaњeм зaписникa o
пoпису ствaри („attachment”). Извршни суд бeз oдлaгaњa дoстaвљa кoпиjу зaписникa o
пoпису oднoснo зaкључкa o измeни пoписa Рeгистру. AПР зaкључкoм пoзивa пoвeриoцa
дa пoднeсe oдгoвaрajући зaхтeв зa упис. Oд мoмeнтa рeгистрaциje („perfection”) судскe
зaлoгe трeћa лицa сe нe мoгу пoзивaти дa зa oвo прaвo нису знaлa. Дaклe, ниje мoгућe
сaвeснo стицaњe прeдмeтa зaлoгe (бeз тeрeтa), oсим aкo су испуњeни oпшти услoви зa
стицaњe oд нeвлaсникa. Рeгистрoвaнo судскo зaлoжнo прaвo, у oднoсу нa рeгистрoвaнo
зaлoжнo прaвo нa истoj ствaри других извршних пoвeрилaцa, рaчунa сe oд чaсa
стицaњa, пoписoм oднoснo зaкључкoм o измeни пoписa. Сaглaснoст зaлoгoдaвцa зa

68

Чл. 2, ст. 1 ЗОЗП. Ако је залогодавац изричито пристао да поверилац упише заложно право у Регистар
залоге, у корист повериоца је установљено једно преображајно право.

69

Право повериоца да уновчи предмет залоге (ius distrahendi) активира се само у случају ако дужник не
измири обевезу о доспелости. Ова одлика залоге наводи неке теоретичаре на помисао да је овде реч о
праву процесне природе, модалитету евентуалног извршног процеса који неће наступити ако дужник у
року изврши своју обавезу. Опширније о „процесуалној теорији“ залоге З. Рашовић, (1991), стр. 32-37.
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упис зaлoжнoг прaвa у Рeгистaр je нeoпхoднa сaмo кoд угoвoрнe зaлoгe. „Ниje пoтрeбнa
изjaвa зaлoгoдaвцa дa пристaje дa пoвeрилaц упишe зaлoжeнo прaвo у Рeгистaр зaлoгe
нa пoкрeтним ствaримa и прaвимa укoликo сe врши упис зaкoнскe зaлoгe или зaлoжнoг
прaвa нa oснoву oдлукe судa.”70 Укoликo je зaлoгoдaвaц физичкo лицe, a пoвeрилaц
пoднoси зaхтeв зa упис, изjaвa зaлoгo
зaлoгo-дaвцa
дaвцa дa пристaje дa пoвeрилaц упишe зaлoжнo
прaвo у Рeгистaр мoрa бити
ити oвeрeнa oд oргaнa нaдлeжнoг зa oвeру пoтписa.71
Кoд угoвoрa у приврeди, рeгистрoвaнa зaлoгa мoжe нaстaти и нeпoсрeднo, нa
oснoву зaкoнa. Oвa зaлoгa имa првeнствo у oднoсу нa угoвoрну, иaкo сe нe уписуje у
Рeгистaр. Зaкoнскo злaoжнo прaвo држaвe пoстojи зa нeплaћeни пoрeз и другe дaжбинe,
a њeн рeд првeнствa сe oдрeђуje прeмa времену уписаових
вих пoтрaживaњa у Рeгистaр.
Зaкoнскo зaлoжнo прaвo из угoвoрa у приврeди имa прaвo првeнствa (чл. 33, 34.ЗЗП).
Приликом спровођења истраживања добијени су следећи подац
подаци о раду
Регистра. У тoку врeмeнскoг пeриoдa oд 01.01.2015. дo 31.12.2015. гoдинe Рeгистру
зaлoгe нa пoкрeтним ствaримa пoднeтa су 36.702 зaхтeвa рaзличитe прирoдe. Oнo
штo прeoвлaдaвa у oвo брojу jeсу зaхтeви зa рeгистрaциjу рaзличитих пoдaтaкa кojи
сe jaвљajу 30.822 путa. Хрoнoлoшки aнaлизирaни пoдaци oд 2011. дo 2015. гoдинe
прикaзaнису у грaфикoну.
АПР у од 2011. до 2015. године
Графикон бр.1 – Број примљених захтева у АПР-у
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Пресуда Врховног суда Србије, У. 6258/2007 од 19. XИ 2008. године.
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Брojчaнo изрaжeн прилив зaхтeвa из гoдинe у гoдину, зa пeриoд oд 2011. дo 2015.
изглeдa oвaкo:у 2011. гoдини пристиглo je 26. 729 рeгистрaциoних приjaвa и 10.445
oстaлих зaхтeвa. Нaрeднe гoдинe 25. 943 приjaвe и 9.860 oстaлих зaхтeвa. Нaрeднe,
2013. гoдинe, примљeнo je 30. 385 рeгистрaциoних приjaвa и 7.954 oстaлих зaхтeвa.
Нaкoн тoгa, 2014. пристиглo je 29.913 рeгистрaциoних приjaвa и 6.055 зaхтeвa
другaчиjeг кaрaктeрa. Нa крajу, 2015. гoдинe пристиглe су 30. 822 приjaвe и 5.880
других зaхтeвa.
Oснoвнe aктивнoсти, рaдњe, кoje Рeгистaр прeдузимa у свoм рaду тичу сe уписa
зaлoжнoг прaвa штo сe имплицитнo зaкључуje нa oснoву кaрaктeрa рeгистрaциoних
приjaвa пoднeтих рeгистру у 2015. гoдини. Нaимe, oд 36.702 приjaвe кoje су у Рeгистaр
пристиглe, чaк 18.841 нaмeњeнa je упису зaлoжнoг прaвa. Дaљe, 2.052 приjaвe упућeнe
су сa циљaм измeнe или дoпунe рeгистрaциoних пoдaтaкa, дoк je 426 приjaвa пoднeтo
рaди зaбeлeжбe. Брисaњу зaбeлeжбe нaмeњeнo je сaмo 9 приjaвa. Гoтoвo упoлa мaњи
брoj приjaвa зa брисaњe зaлoжнoг прaвa пoднeтo je у oднoсу нa брoj приjaвљeних уписa
зaлoжнoг прaвa (9.362). Пoрeд нaвeдeних,пoстojи и извeстaн брoj (132) приjaвa сa
oстaлим зaхтeвимa зa рeгистрaциjу.
Укупaн брoj зaснoвaних зaлoжних прaвa у 2015. гoдини je 16.446 дoк je висинa
пoтрaживaњa кoja су њимa oбeзбeђeнa 12.271.646.040,05 eврa.
Кaдa je рeч o врстaмa рeгистрoвaних зaлoжних прaвa, примeћeнo je дa у пeриoду
кojи oбухвaтa врeмeнски oквир истрaживaњa прeoвлaдaвa брoj угoвoрних зaлoгa.
Нaимe, угoвoрнa зaлoгa чини гoтoвo 94,25% свих зaлoжних прaвa рeгистрoвaних тoкoм
2015. гoдинe дoк зaкoнскa чини сaмo 3,88%. Судскa зaлoгa нaстaлa у пoступку
извршeњa чини 1,87% рeгистрoвaних зaлoжних прaвa.72

4.2. Уговор о залози

Уговором о залози обавезује се залогодавац према повериоцу да му пружи
обезбеђење за његово потраживање тако што ће повериочево право на ствари
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залогодавца уписати у Регистар заложног права.73 Уговором о залози регулишу се
права и обавезе залогодавца ( дужника или трећег лица ) и заложног повериоца.74
Да би регистрована залога настала, уговор о залози мора садржати све елементе
прописане Законом. Уговор о залози садржи нарочито : дан закључења, име и презиме
или фирму, пребивалиште или боравиште, односно седиштеповериоца и залогодавца,
као и дужника ако су то различита лица, предмет заложног права са потребним
обележјима и податке о потраживању које се обезбеђује заложним правом.75 Уговор о
залози се закључује у писаној форми, при чему закон не предвиђа обавезу овере
потписа уговорних страна, од стране надлежних органа овере. Међутим, уколико је
законом предвиђена обавеза овере потписа уговорних страна за одређену врсту
уговора, који садржи у себи елементе уговора о залози онда се такав уговор мора
оверити да би се на основу њега могао извршити упис регистроване залоге, као што је
случај с уговором о преносу удела. „ С друге стране, МЗОП који је у погледу садржине
и форме уговора послужио као узор ЗОЗП ( Законом о заложном праву о покретним
стварима уписаним у регистар – прим. Аутора ), предлаже писану форму као услов
пуноважности уговора. Препоруке УНЦТРАЛ - а се такође залажу за правило по коме
споразум којим се уговара обезбеђење мора бити закључено у писаном облику и
потписано од залогодавца. “76
Закључење уговора о залози нема конститутивно дејство кад је у питању
региствована залога. Регистарска залога настаје уписом у Регистар залоге уколико
законом није другачије прописано. Од момента доношења решења о регистраци залоге
у Регистар залоге, заложни поверилац се може намирити из предмета залоге пре
осталих необезбеђених поверилаца, уколико му његово потраживање не буде намирено
о доспелости. Регистрована залогаима једнако дејство и према свим каснијим
прибавиоцима ствари.77
Регистрованом залогом се може обезбедити свако новчано потраживање ( које
може бити и будуће и условно ) које се може изразити у домаћој или страној валути.
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Чл. 2. Ст.1 Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар (сл. Гласник РС
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Приликом регистрације залоге, потребно је у регистрационој пријави навести
максималан износ потраживања који се обезбеђује залогом, а што потразумева да у тај
износ улази износ главног дуга, камате и трошкови наплате потраживања. Такође, када
је у питању упис регистроване залоге којом се обезбеђује будуће или условно
потраживање, неопходно је у пријави навести максималан износ главног дуга који се
обезбеђује залогом.
Уговорне стране уговора о залози су заложни поверилац и залогодавац.Заложни
поверилац је лице које уписом залоге у Регистар залоге стиче заложно право. Заложни
поверилац може овластити треће лице да предузима радње заштите и намирења
потраживања обезбеђеног регистрованом залогом, које се уписује у Регистар залоге
уместо повериоца, и које у односу на залогодавца има положај повериоца.Залогодавац
је лице које има право својине или неко друго право на основу ког слободно располаже
предметом залоге. Залогодавац не мора бити само дужник већ било које треће лице које
пружа обезбеђење потраживања.78
Заложни поверилац и заложни дужник могу бити домаћа и страна физичка и
правна лица. Закон не предвиђа ограничења у погледу правног субјективитета на
страни повериоца и залогодавца. Међутим, законодавста других земаља предвиђају
наведена ограничења. Тако је, на пример, у Белгијском праву предвиђено да у случају
залоге на трговинском фонду заложни поверилац може бити само банка. Моделом
законом о обезбеђењу потраживања европске банке за обнову и развој предложено је да
залогодавац привредног друштва као целине може бити само комерцијално правно
лице. Иако наш законодавац није предвидео ограничења у погледу правног
субјективитета заложног повериоца и залогодавца, закон предвиђа разлике између
привредних субјеката и физичких лица у својству залогодавца у поступку намирења
потраживања повериоца.
Правна дејства уговора о залози подразумевају права и обавезе залогодавца и
заложног повериоца.Основна обавеза залогодавца је да чува премет заложног права са
пажњом доброг привредника. Такође, залогодавац је у обавези да врши неопходне
поправке предмета залоге и да га одржава у исправном стању. Уговорне стране могу
предвидети као обавезу залогодавца и осигурање предмета залоге.Залогодавац је
овлашћен да држи и употребљава предмет залоге према његовој уобичајеној намени и
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након уписа залоге у Регистар залоге.Залогодавац, међутим, губи право на државину
уколико о доспелости потраживања не испуни своју обавезу према заложном
повериоцу. Даље, залогодавац има право да прибира плодове предмета залоге, уколико
они постоје, али се уговором о залози може предвидети да плодове предмета залоге
прибира заложни поверилав уместо залогодавца. Право залогодавца је да предмет
залоге изда у закуп трећим лицима, те да закључује уговоре којима се предмет залоге
даје на употребу и прибирање плодова, уколико није другачије регулицано уговором о
залози.79
Залогодавац има право да отуђи предмет залоге и да пренесе право својине на
предмету залоге трећем лицу. Као и нови власник, залогодавац је дужан да поднесе
Регистру захтев на терет новог власника. Залогодавац и нови власник, слолидарно су
одговорни заложном повериоцу за штету која може настати услед пропуста да се
изврши упис залоге на терет новог власника у Регистар залоге. Приликом отуђења
предмета залоге трећем лицу, примењује се принцим права следовања, јер нови власник
стиче право својине отерећено уписаним заложним правом. „Међутим, од права
следовања постоји изузетак – ако залогодавац предмет залоге прода у оквиру своје
редовне делатности, купац стиче право својине без терета“.80 Уколико је то у интересу
заложног повериоца, уговором о залози се може искључити право залогодавца да отуђи
ствар. „Negative pledge clause се често користи код кредитирања великих
мултинационалних компанија, Уговарање negative pledge clause је уобичајено и у
међународним кредитним односима“.81
Када је у питању употреба предмета залоге, уговором о залози се

може

одредити начин употребе предмета залоге. Наведена ограничења представљају
погодности на страни заложног повериоца, чиме се омогућава заштита предмета залоге
и пружа већа сигурност у погледу намирења потраживања.Залогодавац има право да
предмет залоге поново заложи, уколико уговорне стране нису другачије предвиделе
уговором о залози.82

79

Б. Бранков. Ibid. str. 75
В.Козар, З. Петровић, „Бездржавинска залога на покретним стварима“, Гласник Адвокатске коморе
Војводине, часопис за правну теорију и праксу, Нови сад, новембар 2010, број 11, стр, 496
81
Н. Тешић, op.cit. стр. 171.
82
Б. Бранков, op.cit. str. 76.
80

38

„Заложни поверилац код регистарске залоге има овлашћења одговарајућа
хипотекарном повериоцу (право намирења, првенства, следовања“.83 Право намирења
подразумева право заложног повериоца да намири своје потраживање из предмета
залоге. Закон предвиђа посебне уговорне одредбе о намирењу, правећи разлику између
залогодавца као привредног субјекта и физичког лица.
Уколико је залогодавац привредни субјект, уговором о залози стране могу
предвидети право заложног повериоца да , уколико његово потраживање на буде
намирено о доспелости, прода предмет залоге на вансудској јавној продаји. ПРивредни
субјакт је лице које се професионално бави привредном делатношћу. Привредни
субјекти могу бити, како правна лица (привредна друштва), тако и физичка лица која
обављају привредну делатност (предузетници). Наведена одредба се једнакко
примењује на правна лица јавног и приватног права. Уколико предмет залоге има
тржишну или берзанску цену, уговором се може предвидети право заложног повериоца
да предмет залоге, по тој цени, прода или да га задржи за себе. Ако предмет заложног
права нема тржишну ни берзанску цену, заложни поверилац га може продати на начин
на који би то учинио разуман и пажљив човек, чувајући интересе дужника и
залогодавца кад то није исто лице.84
Закон предвиђа посебне одредбе уколико је залогодавац физичко лице, које
уговор о залози закључује ван оквира привредне делатности. У том случају уговором о
залози се не може предвидет да ће, уколико потраживање заложног повериоца не буде
намирено о доспелости, предмет заложног права прећи у својину заложног повериоца
(комисорна клаузула), нити се може предвидети право заложног повериоца да предмет
залоге прода по унапред одређеној цени или да га задржи за себе (марцијанска
клаузула). Уговарање оваквих клаузула је дозвољено након доспелости потраживања
повериоца, с тим што је заложни поверилац обавезан да вишак вредности предмета
залоге који прелази висину потраживања врати залогодавцу, без одлагања. С друге
стране, уговором о залози је могуће предвидети да ће предмет залоге прећи у државину
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заложног повериоца, уколико потраживање повериоца не буде намирено о
доспелости.85
Комисорна клаузула и марцијански пакт спадају у забрањене клаузуле. Њихова
забрана је регулисана Законом о облигационим односима, Законом о основама
својинскоправних односа и Законом о хипотеци. Међутим, законодавац је направио
изузетак код залоге на покретним стварима уписаним у Регистар када се привредни
субјекат налази у својству залогодавца. Када се физичка лица нађу у улози залогодавца,
забрана уговарања наведених клаузула постоји, све док не наступи доспелост
потраживања повериоца.86

4.3. Престанак регистарске залоге

Рeгистaрскa зaлoгa, фoрмaлнoпрaвнo, прeстaje мoмeнтoм исписa из Рeгистрa
зaлoгe. Брисaњe сe врши нa зaхтeв зaлoжнoг пoвeриoцa, дужникa или зaлoгoдaвцa aкo
нису истo лицe. Дужник, oднoснo зaлoгoдaвaц су дужни дa, уз зaхтeв зa брисaњe
рeгистaрскe зaлoгe, пoднeсу писмeну изjaву зaлoжнoг пoвeриoцa дa пристaje нa
брисaњe или судску oдлуку кojoм сe утврђуje дa je зaлoжнo прaвo прeстaлo.87
Maтeриjaлнoпрaвни рaзлoзи збoг кojих сe мoжe трaжити прeстaнaк рeгистaрскe
зaлoгe мoгу сe oднoсити кaкo нa прeстaнaк пoтрaживaњa кoje сe oбeзбeђуje (глaвнo
прaвo), ткao и нa прeстaнaк сaмe рeгистaрскe зaлoгe (aкцeсoрнo прaвo). Рaзлoзи гaшeњa
су: исплaтa, прeбиjaњe, кoнфузиja и други нaчини прeстaнкa пoтрaживaњa, прoпaст
ствaри, прoдaja прeдмeтa зaлoгe и нaплaтa пoтрaживaњa, oдрицaњe зaлoжнoг пoвeриoцa
oд зaлoгe кoje ,oрa бити извршeнo у писмeнoj фoрми, кoнсoлидaциja. У нaшeм прaву
ниje дoпуштeнo зaдржaвaњe рaнгa и кoнституисaњe бeздржaвинскe зaлoгe нa
сoпствeнoj ствaри.88
Приликом подношења захтева за брисање заложног права из Регистра залоге,
заложни дужник дужан је да Регистру достави и писмену изјаву заложног повериоца
којом се он саглашава са брисањем заложног права из Регистра који води Агенција за
привредне регистре. Ово је питање које је јасно регулисано Законом о заложним
85

Д. Попов, “Залога на покретним стварима уписаним у регистар у праву Републике Србије“, Зборник
радова Правног факултета у Новом Саду, 2/2009, Нови Сад, стр. 212-213.
86
Б. Бранков. Op.cit. str. 78.
87
М. Лазић, op. cit. str. 90.
88
М. Лазић, op. cit. str. 90
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правима на покретним стварима уписаним у Регистар али које се и поред тога више пта
нашло пред судовима као предмет решавања. Горе наведени став заузео је Управни суд
у Београду у одлуци II – У 10738/13 од 07.05.2015. године. У образложењу наведене
одлуке Суд наводи следеће: „Одредбом члана 55. Закона о заложном праву на
покретним стварима уписаним у Регистар, као један од начина престанка заложног
права, прописано је подношење писмене изјаве заложног повериоца да пристаје на
брисање већ уписаног заложног права.
Одредбом члана 62. истог закона, прописано је које податке садржи Регистар
залоге, као и да се у Регистар уписују све промене, а ако се неки од података брише из
Регистра залоге, у Регистар залоге уноси се напомена "ПОДАТАК БРИСАН ".
Како брисање уписаног податка представља такође упис, сагласно наведеној
одредби члана 62. став 5, а одредбом члана 65. а став 3. тачка 2), која прописује
поступак уписа у Регистар залоге, је одређено да се уз захтев за упис прилаже изјава
залогодавца да пристаје да поверилац упише заложно право у Регистар залоге ако
поверилац подноси захтев, при чему изјава мора бити оверена пред органом надлежним
за оверу потписа ако је залогодавац физичко лице, то Управни суд налази да се уз
захтев за упис промене мора приложити изјава оверена код суда или другог надлежног
органа за оверу потписа, уколико она представља начин престанка заложног права, као
и приликом уписа заложног права.“89

5. Прaвa и oбaвeзe субjeкaтa зaлoжнoпрaвнoг oднoсa код регистарске залоге

Сaдржину oвe зaлoгe чинe прaвa и oбaвeзe субjeкaтa зaлoжнoпрaвнoг oднoсa кoja
oдрeђуjуњихoвпрaвнипoлoжaj.90 Њихова права и обавезе, као и начини остваривања
права, предвиђени су Законом.

5.1. Прaвнипoлoжaj пoвeриoцa.

Правни положај заложног повериоца одређен је правима и обавезама које у
заложноправном
89
90

односуон

има.91Зaлoжнипoвeрилaцкoдрeгистaрскe

http://propisionline.com/sudskapraksa/usb10738
М.Лазић, op.cit. str.85
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зaлoгe

имa

oвлaшћeњa oдгoвaрajућa хипoтeкaрнoмпoвeриoцу. Најважније овлашћење је право
намирења поред кога постоје и друга овлашћења, намењена његовом остварењу (право
првенства и право следовања).
Прaвo

нaмирeњa

oбeзбeђeнoгзaлoгoм,

oбухвaтa

Нaчинпрoдaje

прaвo

прoдaje

прeдмeтa

ипрaвo

зaлoгe

нaплaтe

зaвиси

пoтрaживaњa

oдтoгa

дa

ли je

зaлoжнидужникприврeднисубjeктилифизичкo лицe.
Уговором o зaлoзимoжe сe устaнoвитипрaвo пoвeриoцa дa прeдмeтзaлoгe прoдa
вaнсудскoм

jaвнoмпрoдajoм,

прeдмeтзaлoгe

имa

aкo

дужникзaпaднe

удужничкудoцњу.

тржишнуилибeрзaнскуцeну,

мoжe

сe

Укoликo

угoвoритипрaвo

зaлoжнoгпoвeриoцa дa ствaрпрoдa нeпoсрeднoмпoгoдбoмилизaдржизa сeбe пo тoj
цeни.Чaкиуслучajудa зaлoжeнa ствaрнeмa тржишнуцeнузaлoжнипoвeрилaц je мoжe
нeпoсрeднo

прoдaтинa

„нaчинкaкo

битo

учиниo

рaзумaнипaжљивчoвeк,

чувajућиинтeрeсe дужникa изaлoгoдaвцa, кaдтo ниje истo лицe“.92 Oвим je пoвeћaнa
eфикaснoстрeaлизaциje прoдaje прeдмeтa зaлoгe. Укoликo je зaлoжнидужникфизичкo
лицe , угoвoрoм o зaлoзисe нe мoжe прeдвидeтидa ћe прeдмeтзaлoжнoгпрaвa
прeћиусвojинузaлoжнoгпoвeриoцa
зaлoжнипoвeрилaцмoжe

(

клaузулa

ствaрпрoдaтипo

унaпрeд

lex

commisorio),

oдрeђeнoj

цeни

нитидa

(мaрциjaнскa

клaузулa). Oвaквиспoрaзумисудoпуштeнитeкнaкoндoспeлoстипoтрaживaњa.
Зaштитa

трeћихлицa

нaмeринaмирeњa

je

oмoгућeнa

oбaвeзoмзaлoжнoгпoвeриoцa

свoгдoспeлoгпoтрaћивaњa

oбaвeстипрeпoручeнимписмoмдужникa

итрeћe

лицe

дa

o

изврeднoстизaлoгe
кoдкoгa

сe

ствaрнaлaзинa

aдрeсиуписaнoj уРeгистaр.
Зaкoнoдaвaц je прeдвидeo вишe нaчинa продаје предмета залоге ради
наплатепoтрaживaњa.
Судскa прoдaja прeдмeтa зaлoгe. Зaлoжнипoвeрилaцмoжe зaхтeвaти, нaкoнуписa
пoчeткa нaмирeњa, дa сe прeдмeтзaлoгe прoдa нa jaвнoj прoдajиилипo тeкућoj цeникaдa
ствaримa

93

бeрзaнскуилитржишнуцeну.

Aкo

битрoшкoви

jaвнe

прoдaje

билинeсрaзмeрнo вeликиу oднoсунa врeднoстпрeдмeтa зaлoгe, судмoжe oдлучитидa
91

М.Лазић, op.cit. str.72
Чл. 27. Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар ( Сл. Гласник РЦ, бр
57/2003, 67/2005, 64/2006)
93
Чл. 43 став 1. Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар ( Сл. Гласник РС,
бр 57/2003, 67/2005, 64/2006)
92
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пoвeрилaцствaрпрoдa нeпoсрeднoмпoгoдбoмпo цeниутврђeнoj вeштaчeњeм, или je
зaдржизa сeбe пo тoj цeни.94 Oвa прoдaja пoкрeтнихствaрисe рeaлизуje пo прaвилимa
ЗИO.
Вaнсидскa прoдaja. Пoвeрилaцмoжe кoристити oвупрoдajунaкoнпрoтeкa 30 дaнa
oдуписa пoчeткa нaмирeњa уРeгистaрзaлoгe, oсим aкo je дужникисплaтиo дугпрe
прoдaje.95Зaлoжнипoвeрилaцизaлoгoдaвaцмoгуспoрaзумнo скрaтити oвaj рoк.
Вaнсудскa jaвнa прoдaja путeмнaдмeтaњa. Oвaj путнaмирeњa примeњуje сe aкo
je тo прeдвиђeнo угoвoрoм o зaлoзи. Изузeтнo, мoжe je кoриститизaлoгoдaвaцкao
физичкo лицe кoje угoвoр o зaлoзизaкључуje вaн oквирa приврeднe дeлaтнoсти, aкo сe o
тoмe спoрaзумeoсa зaлoжнимпoвeриoцeм.96
Прoдaja пa тржишнoj илибeрзaнскoj цeнимoгућa je aкo je прeдвиђeнa угoвoрoм o
зaлoзиили

aкo

сусe

зaлoжнипoвeрилaцизaлoгoдaвaц

o

тoмe

спoрaзумeлинaкoндoспeлoстипoтрaживaњa. Tржишнa цeнa je oнa пo кojoj сe истe
илисличнe ствaрирeдoвнo прoдajупoдуoбичajeним oкoлнoстимa нa мeстуиуврeмe
прoдaje прeдмeтa зaлoжнoгпрaвa. Бeрзaнскa цeнa je oнa пo кojoj сe истe илисличнe
ствaрипрoдajунa

нajближoj

бeрзи.

Укoликo

прeдмeтзaлoгe

нeмa

тржишнунитибeрзaнскуцeну, зaлoжнипoвeрилaцмoжe ствaрпрoдaтинa нaчинкaкo битo
учиниo „рaзумaнипaжљивчoвeк, чувajућиинтeрeсe дужникa изaлoгoдaвцa“97
Субjeктирeгистaрскe
зaлoжнипoвeрилaцстичe

зaлoгe

мoгусe

држaвинузaлoжeнe

угoвoрoмспoрaзумeтидa

ствaринaкoндoспeлoстипoтрaживaњa.

Пoвeрилaцстичe прaвo нa држaвинунajкaсниje нaкoнштo дужникуизaлoгoдaвцудoстaви
oбaвeштeњe o рeaлизaциjизaлoгe. Taдa мoжe oдсудa зaхтeвaтидoнoшeњe рeшeњa o
прeдajиствaриудржaвинубeз

oбзирa

нa

тo

дa

лисe

ствaрнaлaзикoдзaлoгoдaвцa

илитрeћeглицa. Зa oствaрeњe зaхтeвa пoтрeбнo je пoднeти oвeрeниизвoдизРeгистрa,
кojиимa кaрaктeризвршнe испрaвe кao иугoвoрoмкojим je угoвoрeнa зaлoгa. Судпoступa
пo нaчeлухитнoсти. Aкo прeдмeтзaлoжнoгпрaвa ниje пoгoдaнзa држaњe, судћe, пo
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Чл. 43 став 2. Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар ( Сл. Гласник РС,
бр 57/2003, 67/2005, 64/2006)
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Чл. 44 Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар ( Сл. Гласник РС, бр
57/2003, 67/2005, 64/2006)
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Чл. 46. Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар ( Сл. Гласник РС, бр
57/2003, 67/2005, 64/2006)
97
Чл. 47.. Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар ( Сл. Гласник РС, бр
57/2003, 67/2005, 64/2006)
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прeдлoгупoвриoцa, oдрeдити aдминистрaтoрa кojићe сe стaрaти o зaлoжeнoj ствaри.
Услучajудa

мудужникнe

прeдa

дoбрoвoљнo

ствaрудржaвину,

имa

прaвo

нa

зaштитудржaвинe. Нajвeћa oпaснoсттичe сe случaja кaдa дужник oдбиje дa прeдa
ствaрилиистудaљe oтуђи, a ствaрсe тeшкo слeди. Taдa, рeaлизaциja бeздржaвинскe
зaлoгe мoжe битипрoблeмaтичнa иусудскoмпoступку.

5.3. Прaвнипoлoжaj дужникa

Кaрaктeристичнo зa oвaj oбликзaлoгe je дa зaлoгoдaвaцзaдржaвa држaвинуисвe
прeрoгaтивe свojинe нa прeдмeтузaлoгe ( oвлaшћeњe нa држaњe, кoришћeњe
ирaспoлaгaњe).

Oвлaшћeњe

зaлoзиилизaкупупрeнeтинa

нa

убирaњe

трeћe

лицe

плoдoвa

мoжe

илипoвeриoцa.

угoвoрoм

o

Зaлoгoдaвaцмoжe

oтуђитизaлoжeнуствaртрeћeмлицу. Утoмслучajу je oбaвeзaндa oдмaхпoднeсe изaхтeвзa
уписзaлoжнoгпрaвa

нa

тeрeтнoвoгзaлoгoдaвцa.

Усупрoтнoм,

зaлoгoдaвaцинoвивлaсникпрeдмeтa зaлoгe, сoлидaрнo oдгoвaрajузaлoжнoмпoвeриoцузa
нaстaлуштeтузбoгпрoпустa дa сe извршиупис.98
Услучajудa

зaлoгoдaвaцу

oквирусвoje

рeдoвнe

дeлaтнoстипрoдaje

истe

ствaрикaкaв je прeдмeтзaлoгe, oндa купaцстичe прaвo свojинe бeзтeрeтa нa тoj ствaри.
Дoпуштeнa je мoгућнoстдa сe угoвoрoм o зaлoзиискључипрaвo зaлoгoдaвцa дa
рaспoлaжe прeдмeтoмзaлoгe. Зaлoгoдaвaцгубипрaвo рaспoлaгaњa прeдмeтoмзaлoгe
нaкoндoстaвљaњa

oбaвeштeњa

o

пoкрeтaњурeaлизaциje

зaлoгe

oдстрaнe

зaлoжнoгпoвeриoцa.Зaлoгoдaвaцимa прaвo вишeструкoгзaлaгaњa истe ствaр, oсим aкo je
тo прaвo искључeнo угoвoрoм o зaлoзи.
Oснoвнe oбaвeзe зaлoгoдaвцa су:обaвeзa чувaњa и oдржaвaњa врeднoстипрeдмeтa
зaлoгe упeриoду oднaстaнкa дo рeaлизaциje зaлoгe ( стaтичнa фaзa). Зaлoгoдaвaц je
oвбaвeзaндa сe o прeдмeтузaлoгe стaрa

сa пaжњoмдoбрoгдoмaћинa oднoснo сa

пaжњoмдoбрoгпривирeдникa укoликo сe рaди o прaвнoмлицу.Има обaвeзу oсигурaњa
зaлoжeнe

ствaри

oдризикa

зaлoжнимпoвeриoцeмуфaзинaмирeњa.

98

штeтe

као

Зaлoжнидужник

М. Лазић, op.cit. str. 88.
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и
je

обaвeзсaрaдњeсa
oбaвeзaндa

сe,

уфaзиизвршeњa, уздржaвa oдрaдњикojимa сe мoжe oштeтитиствaр. Усупрoтнoм, дужaн
je дa пoвeриoцунaкнaдинaстaлуштeту.99

IVРеализација права намирења заложног повериоца код регистарске залоге

С обзиром на то да регистрована залога представља заложно право на покретним
стварима уписаним у регистар, без предаје државине заложном повериоцу, као једно од
основних права заложног повериоца постоји право намирења из вредности заложене
ствари.
Начело првенства огледа се у томе што се заложни поверилац код регистроване
залоге може наплатити из предмета залоге пре осталих поверилаца, у случају да његово
потраживање не буде исплаћено о доспелости. Ред првенства регулисан је Законом.
Уколико је исти предмет залоге заложен већем броју поверилаца, редослед намирења
њихових потраживања утврђује се према дану, сату и минуту пријема њиховом захтева
за упис заложног права код регистра залоге који се води при Агенцији за привредне
регистре. Ред првенства различитих заложних права, односно регистарске и ручне
залоге ( која настаје предајом ствари у државину ) одређује се према времену настанка
исте.
Закон је предвидео одређене изузетке од примене начела првенства када је у
питању регистрована залога. Заложно право које настаје предајом у државину има
првенство у односу на касније насталу регистровану залогу уколико се заснива на
уговору закљученом у писменој форми и овереном од стране надлежног органа. Терет
доказивања да је предаја извршена пре уписа региствроване залоге пада на заложног
повериоца ручне залоге. Законско заложно право превозиоца, комисионара, отпремника
и складиштара, настала отпремом или превозом ствари које су предмет залоге према
Закону којим се уређују облигациони односи имају првенство у односу на заложно
право уписано у Регистар залоге. Законско заложно право посленика за потраживање
награде за рад, накнаде за утрошени материјал и остала потраживања у вези са његовим
радом, настала на основу уговора о делу из закона којим се уређују облигациони

99

М. Лазић. Op.cit. стр. 87.

45

односи, има првенство у односу на заложна права уписана у Регистар залоге.

100

За

разлику од законског заложног права у привреди, за залогу којом се обезбеђује наплата
пореза и других дажбина држави важи основно правило, а то је редослед наплате према
времену уписа у Регистар залога.
Право првенства се огледа и у приоритету намирења заложних поверилаца
регистроване залоге у стечајном поступку у складу са Законом о стечају ( Службени
гласник РС бр. 104/2009, 99/2011, 71/2012 – одлука УС и 83/2014. ). Разлучни
повериоци имају првенство намирења из предмета залоге која је саставни део стечајне
имовине дужника у односу на остале стечајне повериоце. 101

1.Поступак намирења

1.1.Предаја предмета заложног права повериоцу у државину

Право намирења је основно овлашћење заложног повериоца, које обухвата
продају предмета залоге и намирење потраживања из вредности добијене услед
продаје. Заложни поверилац стиче право на државину предмета залоге уколико дужник
не измири потраживање према повериоцу о доспелости.102 Такође, заложни поверилац
тада стиче право да из вредности предмета залоге намири у целости своје потраживање
које обухвата како главницу, тако и камату и трошкове наплате потраживања.
Поверилац је дужан да преостали износ остварен продајом предмета врати залогодавцу.
Уколико у року од 8 дана поверилац не врати вишак цене залогодавцу обавезан је да
врати залогодавцу и прописану камату.
Поступак намирења започиње када заложни поверилац достави препоручено
писмо, на адресу уписану у Регистар залоге залогодавцу, дужнику ( уколико није исто
лице у питању ) и трећем лицу код кога се предмет залоге налази, које представља
обавештење о намери повериоца да намири своје потраживање из вредности предмета
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залоге.103 Заложни поверилац је дужан да поднесе Регистру залоге захтев за
регистрацију почетка поступка намирења.104 Након достављања наведеног обавештења,
заложни поверилац стиче право да предмет заложног права узме у државину. Такође,
залогодавац губи право правног располагања предметом залоге, односно не може
располагати предметом залоге без сагласности заложног повериоца.105 Уколико
залогодавац продаје предмет залоге у оквиру обављања редовне делатности, забрана
располагања се не може истицати према савесном прибавиоцу ствари.106
Залогодавац, односно дужник, је дужанда сарађује са заложним повериоцем у
току поступка намирења, као и да пружи повериоцу сва неопходна обавештења везана
за поступак намирења, у супротном је дужан да надокнади заложном повериоцу
насталу штету.107
Поред наведеног, обавеза залогодавца је да трпи намирење потраживања
заложног повериоца из предмета залоге, након што му буде достављено обавештење о
намирењу. Залогодавац је дужан да предузме све неопходне радње за намирење
потраживања заложног повериоца, међу које спадају предаја предмета залоге у
државину повериоцу, односно исправе неопходне за стицање државине и уздржавање
од радњи којим се умањује вредност предмета залоге, у супротном је дужан да
надокнади заложном повериоцу штету проузроковану кршењем наведених обавеза.108
Законодавац је предвидео посебне одредбе којима се регулише ситуација када
залогодавац одбија да добровољно преда предмет заложног права повериоцу ради
намирења потраживања. Ако залогодавац добровољно не изврши своју обавезу предаје
предмета заложног права заложном повериоцу, заложни поверилац може суду поднети
захтев за доношење решења о одузимању предмета заложног права од залогодавца или
лица у чијој се државини предмет заложног права налази и предаји тог предмета
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заложном повериоцу у државину.109 Ради доношења судског решења, поверилац је
дужан да приложи извод из Регистра залоге и уговор о залози. Наведени захтев
представља предлог за извршење на основу извршне исправе, с обзиром на то да се
извод из Регистра сматра извршном исправом, у складу са Законом110. У судској пракси
је више пута потврђен став да је извод из Регистра залоге једина исправа на основу које
се може донети решење о спровођењу извршења ради предаје предмета залоге у
државину заложном повериоцу. „ Извршни поверилац је дужан да приликом
подношења захтева суду поднесе оверени извод из Регистра залоге и Уговор о залози.
Међутим, према стању у списима, уз предлог за извршење достављено је решење
Агенције за привредне регистре којим се одобрава упис забележбе да је започео
поступак намирења потраживања као и Уговор о залози. Произилази да у наведеној
ситуацији не постоји извршна исправа на основу које је донето ожалбено решење о
извршењу“.111
Рокови за доношење решења о извршењу и спровођење поступка одузимања
ствари су кратки и износе три дана, што указује на хитност поступања. Правни лек
против решења о одузимању предмета је приговор који залогодавац може изјавити у
року од три данаа од дана пријема решења. Приговор се може изјавити уколико
заложно право не постоји, уколико повериочево потрживање не постоји или уколико је
дуг измирен у целости, а уз приговор је неопходно поднети одговарајуће доказе.
Приговор нема суспензивно дејство.
Кад је реч о поступку по приговору и уопште и уопште о поступку стицања
државине на предмету залоге, Закон упућије на примену Закона о извршењу и
обезбеђењу112. Реч је о одредбама закона које регулишу извршење предајом покретне
ствари. Извршење ради предаје једне или више индивидуално одређених

или

индивидуализованих ствари које се налазе код извршног дужника спроводи се тако што
се ствари одузимају од извршног дужника и предају уз потврду извршном повериоцу.113
Судска пракса је за време важења Закона о извршном поступку заузела став да
се на основу извода из Регистра залоге у поступку принудног извршења може захтевати
109
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само предаја предмета залоге, али не и намирење обезбеђеног потраживања.114За
разлику од Закона о извршном поступку, важећим Законом о извршењу и обезбеђењу је
предвиђено да је извод из Регистра залоге извршна исправа, те се на основу извода из
Регистра залоге може истовремено тражити предаја и намирење из предмета залоге.
Такође, Законом о извршењу и обезбеђењу је предвиђен рок од 5 радних дана за
улагање приговора против решења о извршењу, те се поставља питање да ли се ради о
неусаглашеним одредбама ЗОЗП и ЗИО или се ради о намери законодавца да укаже на
хитност поступања у поступку принудне продаје предмета регистроване залоге. С друге
стране, Законом су предвиђени краћи рокови за доношење одлука суда, као и за
улагање приговора него што је то предвиђено Законом о извршењу, чиме се побољшава
положај заложног повериоца и омогућава да поверилац што брже стекне државину на
предмету залоге. Наведеним одредбама Закона је омогућено постојање правног
механизма који штити заложног повериоца у ситуацији када залогодавац одбија да
преда предмет регистроване залоге
Законом је посебно регулисана ситуација када се ради о предмету залоге који
због своје природе није подобан за пренос у државину. То могу бити ствари, али и
права, као што је на пример удео о привредном друштву. Ако је предмет залоге
неподобан за пренос у државину, или ако је то у интересу заложног повериоца, на
његов предлог суд може одредити администратора, односно лице које ће се старати о
предмету залоге до тренутка намирења заложног повериоца. Примена ове одредбе
закона још увек није устаљена у пракси.115
Правна недоумица која се тиче могућности и допуштености самосталног
одузимања предмета залоге у оквиру допуштене самопомоћи решена је Правним
мишљењем које је дао Виши трговински суд дана 28.10.2009. и 28.11.2009. године. У
наведеном мишљењу Суд наводи да како језичким тако и циљним тумачењем одредаба
чл. 1, 2, 4, 6 и 20. Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар
може се закључити да заложни поверилац из уговора о регистрованој залози, уписом у
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Регистар залоге, стиче заложно право на уговором одређеним покретним стварима, али
да на описани начин не стиче и државину на наведеним стварима. 116
Државину на покретним стварима која су предмет залоге задржава залогодавац,
који је истовремено и њихов власник (а што следи из члана 4. став 2. и члана 17. став 1.
истог закона). У смислу члана 20. став 2, залогодавац губи право на државину покретне
ствари која је предмет залоге уколико о доспелости не испуни обавезу према заложном
повериоцу, те у таквој ситуацији а у смислу члана 35. став 1. заложни поверилац стиче
право на државину по самом закону. Наведено, међутим не значи да заложни
поверилац има права да сам присилно одузме предмет залоге, односно успостави
државину на ствари, у ситуацији када дужник није испунио своју обавезу о доспелости,
нити је залогодавац добровољно извршио своју обавезу предаје предмета заложног
права заложном повериоцу. Наиме, у смислу чл. 36. и 37. Закона о заложном праву на
покретним стварима уписаним у регистар, након што стекне право на државину
предмета залоге, заложни поверилац је дужан да предузме одређене радње, након чега
је, а по пријему обавештења заложног повериоца, залогодавац дужан да трпи да се
заложни поверилац намири из вредности предмета заложног права (у смислу члана 39.
став 1). Чланом 39. став 2. и чланом 40. прописана је како дужност залогодавца тако и
право заложног повериоца да предмет заложног права узме у државину, али је у случају
да залогодавац добровољно не испуни ову своју обавезу, у члану 41. прописана
процедура на који се начин успостављање државине на ствари може спровести
принудним путем. Сходно члану 41., дакле, ако залогодавац добровољно не изврши
своју обавезу предаје предмета заложног права заложном повериоцу, заложни
поверилац се може обратити суду захтевом за доношење решења о одузимању
предмета заложног права од залогодавца или другог лица у чијој се државини предмет
заложног права налази.
Следом изнетог, дакле, Законом о заложном праву на покретним стварима
уписаним у регистар није прописана могућност да заложни поверилац сам предмет
залоге одузме од залогодавца у вансудском поступку, а под условима дозвољене
самопомоћи. Овакво право заложног повериоца не може се извести ни из одредаба
Закона о основним својинско правним односима. Ово стога што заложни поверилац
није држалац и то ни непосредни, ни посредни, а у смислу члана 70. Закона о основним
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својинско правним односима. Осим тога, право на самопомоћ у смислу члана 76. овог
закона, има само држалац против лица које га неовлашћено узнемирава у државини или
му исту неовлашћено одузима, под условом да је опасност непосредна, да је самопомоћ
нужна и да начин њеног вршења одговара приликама у којима постоји опасност. Из
наведене норме следи да само држалац ствари има права да се при недозвољеном
нападу на државину употребом силе од оваквог напада одбрани, а изузетно самопомоћ
се може састојати и у успостављању ранијег државинског стања враћањем одузете
ствари под условима непрекорачења услова за вршење самопомоћи. Међутим, и када је
неко лице држалац ствари који би у смислу члана 76. Закона о основним својинско
правним односима имао право на самопомоћ, и тада би исту могао вршити само
уколико су испуњени услови, а који се састоје у томе да је опасност непосредна а да је
самопомоћ нужна, те да начин вршења самопомоћи одговара приликама у којима
постоји опасност.
Наведено значи да право на самопомоћ мора бити вршено врло рестриктивно,
самопомоћ не сме никада да иде даље од тога него што је нужно да се непосредна
опасност од напада на државину отклони, а мере које је држалац изабрао за одбрану
своје државине од противправног напада трећег лица морају се кретати у оквиру
одбране што значи да се морају применити само оне мере које су према околности
случаја оправдане. Када се наведене норме примене на ситуацију описану у
постављеном питању следи да заложни поверилац из уговора о регистрованој залози
није држалац који би имао право да предмет залоге одузме вансудским путем од
залогодавца а под условима дозвољене само помоћи у смислу члана 76. Закона о
основним својинско правним односима.

1.2. Начини намирења заложног повериоца:судска и вансудска продаја

Заложни поверилац може своје потраживање намирити продајом залоге путем
судске или путем вансудске продаје.

1.2.1. Судска продаја

Судска продаја предмета залоге се спроводи на тај начин што поверилац може
захтевати од суда, након што је у Регистар залоге извршен упис почетка намирења,
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доношење одлуке о продаји предмета залоге путем јавне продаје или по текућој цени,
уколико предмет залоге има тржишну цену или берзанску цену. Уколико би трошкови
јавне продаје

били несразмерни у односу на вредност предмета залоге, суд може

одлучити да га заложни поверилац прода по цени утврђеној од стране стручног лицам
или да га заложни поверилац (на његов захтев) задржи по тој цени за себе.117
Извршење се спроводи по основу Решења о извршењу, којим се усваја захтев из
предлога за извршење.Извршење на покретним стварима спроводи се пописом и
проценом ствари, продајом ствари и намирењем извршног повериоца од износа
добијеног продајом. Пописују се ствари које се налазе у државини извршног дужника,
као и његове ствари које се налазе у државини извршног повериоца. Свим лицима која
поседују или имају контролу над пописаним стварима забрањује се да располажу тим
стварима без судског налога. Процена вредности ствари спроводи се истовремено са
њиховим пописом. Процену врши јавни извршитељ, а ако је то потребно стручно лице
или вештак кога одреди суд. Процена се врши на основу тржишне цене такве ствари у
месту пописа. Процена може да се изврши и на основу прибављених извештаја о цени
од одговарајућих организација и институција. Пописане ствари се не могу продати за
износ испод процењене вредности на првом надметању. Извршни поверилац и извршни
дужник могу споразумно утврдити вредност ствари.Продаја пописаних ствари
спроводи се по правоснажности решења о извршењу, осим ако извршни дужник
предложи или на предлог извршног повериоца пристане да се продаја изврши раније,
или ако су у питању ствари које су подложне брзом кварењу или ако постоји опасност
од знатног смањења цене пописаних ствари.118
Продаја ствари се врши путем усменог јавног надметања или непосредном
погодбом. Начин продаје одређује јавни извршитељ, пазећи на то да се постигне
најповољније уновчење ствари. Продаја путем надметања одредиће се ако су у питању
ствари веће вредности, а може се очекивати да ће се ствари продати по цени већој од
процењене вредности. Уговор о продаји непосредном погодбом закључује се између
купца с једне стране и јавног извршитеља или лица које обавља комисионе послове, с
друге стране. Јавни извршитељ покретне ствари продаје у име и за рачун извршног
повериоца, а лице које обавља комисионе послове у своје име а за рачун извршног
повериоца.Ако на првом надметању није постигнута цена у висини процењене
117
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вредности, суд ће на предлог странке одредити ново надметање на коме ће почетна
цена бити једнака једној половини процењене вредности. Исто се примењује и кад се
пописане ствари нису могле продати у висини процењене вредности путем непосредне
погодбе, у року који је одредио суд, нити на неком доцнијем рочишту за
продају.Уколико на рочишту будете понуђач са највећом понудом, морате платити
цену за покретну ствар одмах након објављивања резултата, ако суд закључком не
одлучи другачије. Ако цену не платите одмах по позиву суда, други понуђач ће бити
проглашен купцем и платити ону цену коју је он понудио, и тако редом.
У случају да ниједан од понуђача са одговарајућом понудом не уплати цену
одмах по позиву суда, суд ће на захтев једне од странака огласити да прво рочиште није
успело.
Захтев суду за заказивање новог рочишта извршни поверилац може поднети у
року од осам дана од дана одржавања неуспелог рочишта. Уколико извршни поверилац
у року од осам дана не предложи ново рочиште поступак ће се обуставити.Ако је у
питању покретна ствар, купљену ствар моћи ћете да преузмете од јавног извршитеља
по исплати цене. Судски извршитељ ће предати ствари и ако није положена цена, ако
на то, на свој ризик, пристану извршни поверилац и учесници који имају право
првенства у намирењу, у границама износа који би им припали из постигнуте цене. Ако
јавни извршитељ преда ствар, а купац не положи цену у року који је одређен, може се
затражити од суда да

у истом поступку наложи да купац плати цену, те након

правоснажности и извршности тог решења, могу предложити извршење.119

1.2.2. Вансудска продаја

Вансудска продаја предмета залоге може се спровести у року од 30 дана од
уписа почетка намирења у Регистар залоге, с тим што се залогодавац и зложни
поверилац ( након достављања обавештења залогодавцу о почетку поступка намирења)
могу споразумети да се вансудска продаја може спровести у року краћем од 30 дана.
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Дужник и залогодавац могу испунити обавезу према заложном повериоцу у било које
време пре продаје предмета залоге.120
Вансудска продаја предмета залоге може се спровести продајом путем
надметања или се ствар може продати по тржишној или берзанској цени, уколико су
наведени начини продаје предвиђени уговором о залози. Спровођење јавне продаје
може се поверити и стучном лицу.
У случају спровођења вансудске продаје путем јавног надметања, закон
предвиђа изузетак када је залогодавац физичко лице које уговор о залози закључује
изван оквира привиредне делатности. У том случају, заложни поверилац може
приступити продаји предмета залоге само ако су се заложни дужник и заложни
поверилац споразумели о томе у тренутку доспелости потраживања заложног
повериоца.121 Законодавац је предвидео наведени изузетак и у када је реч о вансудској
продаји предмета залоге по тржишној или берзанској цени. Законодавац на овај начин
пружа заштиту физичким лицима која се налазе у својству залогодавца и на тај начин
исказује своју наклоност ка примени начела официјелности у случају када је
залогодавац физичко лице које закључује уговор о залози ван оквира привредне
делатности. Физичка лица као залогодавци се налазе у положају неравноправних
преговарача и спремна су да пристану на све услове које им заложни поверилац нуди
приликом закључења уговора о залози. Уколико је заложни поверилац правно лице,
онда се ради о неравноправности како у погледу финансијске моћи, тако и у погледу
познавања тржишног пословања. Управо из тог разлога је законодавац правично
поступио предвиђајући наведена ограничења приликом уговарања вансудске продаје
предмета залоге.122
Уговором може бити предвиђена предаја предмета залоге по тржишној или
берзанској цени. Тржишна цена је цена по којој се исте или сличне ствари редовно
продају под уобичајеним околностима на месту и у време продаје предмета заложног
права.123 Уколико у месту где се продаја спроводи предмет залоге нема тржишну цену у
време продаје, узеће се у обзир тржишна цена са најближег тржишта . Берзанска цена
120
Чл. 44. Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар ( Сл. Гласник РС, бр.
57/2003, 61/200564/2006)
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Чл. 46. Став 2. Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар ( Сл. Гласник
РС, бр. 57/2003, 61/200564/2006)
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Чл. 47. ст.3. Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар( Сл. Гласниг РС,
бр.57/2003, 61/2005, 64/2006 и 99/2011)
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представља цену по којој се ствар које су исте као предмет залоге ( или сличне) продају
на најближој берзи. 124Заложни поверилац може поверити продају предмета залоге лицу
које се професионално бави давањем зајмова уз залогу или продајом таквих ствари, да у
његово име и за рачун прода предмет залоге.125
Ако предмет заложног права нема тржишну или берзанску цену, заложни
поверилац га може продати на начин на који би то учинио разуман и пажљив човек,
чувајући интересе дужника и залогодавца.126 Заложни поверилац је дужан да обавести
залогодавца (односно залогодавца и дужника) као и треће лице код кога се предмет
залоге налази, о месту и времену продаје предмета залоге. Уколико је продаја
спроведена без присуства залогодавца (односно залогодавца и дужника), извршни
поверилац је дужан да извести наведена лица, и то сваког посебно, о тошковима, о
начину на који је спроведена продаја и о другим значајним околностима.
Законодавац је предвидео и посебан облик правне заштите залогодавца од
незаконите вансудске продаје предмета залоге. Залогодавац је овлашћен да поднесе
тужбу, у року од 30 дана од дана уписа почетка продаје предмета у Регистар залоге,
којом се оспорава правао заложног повериоца да намири своје потраживање
вансудском продајом предмета залоге. У овом поступку, залогодавац је дужан да
докаже да повериочево потраживање не постоји, односно да не постоји заложно право
повериоца, да потраживање постоји али да није доспело за наплату или да је дуг
исплаћен у целости. Овом тужбом се на одлаже спровођење вансудске продаје
предмета залоге, осим ако залогодавац у поступкуприложи јавну исправу или приватну
исправу оверену на законом прописани начин која потврђује његове наводе из тужбе.
ПОступак по наведеној тужби је хитан и суд је дужан да се руководи овим начелом
приликом заказивања рочишта и одређивања рокова за поступање.127
Лица која су стекла право својине на предмету залоге куповином на судској или
вансудској продаји, стичу право својине на предмету залоге без икаквог терета.Ова
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Чл. 47. Stav 5. Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар ( Сл. Гласник
РС, бр. 57/2003, 61/200564/2006)
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одредба се односи на савесне купце и њихово право својине се не може оспоравати због
због евентуалних пропуста у поступку продаје.128

1.2.3. Однос судске и вансудске продаје

На основу података добијених од АПР-а, може се закључити да се далеко чешће
искоришћава могућност судске продаје предмета залоге. Готово деведесет процената
„активираних“ залога бива реализовано судким путем, нарочито од кад је омогућено да
се на основу извода из Регистра покрене поступак пописа, процене и продаје предмета
залоге, имајући у виду да је претходним законом којим је регулисан извршни поступак
било могуће само тражити предају ствари. По природи ствари, од изабраног начина
реализације права намирења из вредности предмета залоге (судски или вансудски)
зависи да ли ће се иницирати извршни поступак код кога је средство извршења попис,
процена и предаја покретне ствари, или одузимање и предаја покретних ствари. У
првом случају се на основу предлога за извршење иницира извршни поступак који за
свој циљ има коначно намирење повериоца (судским путем), док се другим заложном
повериоцу, сада извршном повериоцу, омогућава да добије покретну ствар која је
предмет залоге у државину и да након тога своје потраћивање намири из вредности
залоге вансудским путем.Разлог за то може бити извесност и брзина поступања судова,
како и првом, тако и у другом степену, насупрот често неразумно дугом поступању
органа управе који је надлежан за поступање по жалбама у вансудској продаји.129
Са развојем интернета и информационих технологија, поступак продаје ствари је
у великој мери пребачен у оквире виртуелног. Постоји велики број интернет адреса које
воде до база података у којима су похрањене информације о предметима залоге који су
на продији због непоступања заложног повериоца у складу са обавезама. Једна од
најсвеобухватнијих је, свакако, интернет адреса Коморе извршитеља на којој се могу
наћи подаци о свим предметима продаје у извршним поступцима. Један од
најпознатијих професионализованих интернет страница је „добош.рс“ на којој се могу
наћи подаци о покретним и непокретним стварима, предметима залоге и хипотеке, које
су на продају. Поред тога, постоје и упутства за куповину, како би се у што већој мери
олакшало реализовање права намирења заложних поверилаца. На овај начин
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потенцијалним купцима стављена је на дохват руке могућност куповине а тиме и
намирење поверилаца добија већу извесност.

1.2.4. Продаја имовине стечајног дужника и предмет залоге

Посебна правила у виду смерница за поступање предвиђена су за рад стечајних
управника у поступку продаје имовине стечајног дужника, која се тичу, нарочито,
имовине оптерећене заложним правом.Активности које претходе продаји имовине
одређене су Националним стандардом бр. 5 – Национални стандард о начину и
поступку уновчења имовине стечајног дужника, и не зависе од начина уновчења
имовине.Овим Националним стандардом утврђују се смернице за поступање и дају
упутства стечајним управницима да на што ефикаснији и транспарентнији начин
изврше продају имовине или правног лица у поступку који обезбеђује исти третман
свих учесника у продаји.130
Редослед и врсту активности можемо груписати на следеће:одређивање стратегије
продаје; процена вредности; припрема поступка продаје; оглашавање продаје;
спровођење продаје и активности које следе након извршене продаје
Одређивање стратегије продаје једна je од кључних активности која детерминише
целокупан даљи ток припреме продаје и представља први корак у активностима на
припреми продаје. Стечајни управник мора маниром искусног менаџера да одреди
атрактивност имовине стечајног дужника и на основу тога одреди даљу стратегију
(поделу имовине, груписање имовине, итд) која ће омогућити постизање највеће
вредности за намирење поверилаца.131
Приликом одређивања стратегије мора се имати у виду евентуална специфичност
имовине, позиција, карактеристике, привредно окружење, развијеност тржишта,
конкуренција у оквиру производне гране, итд.
Стечајни управник нарочиту пажњу треба да посвети имовини на којој је уписано
заложно право: процена стечајног управника да ли издвојити имовину оптерећену
разлучним правом поверилаца у посебну целину или формирати функционалну целину
која би између остале имовине обухватила и разлучну или, пак, продаја правног лица,
130
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представљају једно од кључних питања за стачајног управника и у тим случајевима
стечајни упрвник треба да се руководи принципом најповољнијег намирења
поверилаца. У доношењу коначне одлуке, стечајном управнику ће помоћи квалитетно и
стручно урађена процена вредности.
Процена вредности. Пре приступања продаји, стечајни управник врши процену
вредности имовине или правног лица. За потребе израде процене вредности стечајни
управник може (али не и да мора) ангажовати стручна лица, уз претходно прибављену
сагласност стечајног судије. Процена се може разликовати од процене урађене за
потребе економско финансијског извештаја.132
За потребе утврђивања процењене вредости за потребе продаје, поред
ликвидационе вредности могуће је користити и друге методе процене. Метод процене
који обезбеђује највећу вредност за повериоце биће опредељујући приликом
одређивања процењене вредности за потребе продаје.
У случају продаје стечајног дужника као правног лица, процена мора да прикаже
да је овај вид продаје повољнији, односно да је процењена вредност правног лица већа
од процене укупне вредности појединачних делова имовине.
Чланом 132 Закона о стечају, предвиђена је обавеза стечајног управника да
изврши процену целисходности продаје стечајног дужника као правног лица, односно
целокупне имовине стечајног дужника у односу на продају имовине стечајног дужника
у деловима и до о томе обавести одбор поверилаца.
У случају продаје стечајног дужника на чијој имовини постоје разлучна права,
стечајни управник ће ангажовати лице стручно да изврши процену вредности стечајног
дужника као правног лица и процену вредности имовине стечајног дужника која је
предмет разлучног права. Уколико имовина која је предмет разлучног права чини
јединствену техничко-технолошку целину са осталом имовином, готово је сигурно да
ће процена приказати већу вредност тако опредељене имовине.133
Пре него што приступи продаји имовине стечајног дужника као правног лица,
стечајни управник мора имати сагласност одбора поверилаца. Приликом процене
правног лица стечајни управник је дужан да објави оглас којим позива стручна лица да
132
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доставе понуде, у најмање једном високотиражном дневном листу. Одбор поверилаца у
року од петанест дана доноси одлуку о избору понуђача. Приликом доношења одлуке,
одбор поред финансијске понуде, у обзир узима и стручност, референце и друге
елементе понуде који су од значаја за вршење адекватне процене.У случају да одбор
поверилаца не донесе одлуку у прописаном року – избор понуђача врши стечајни
управник.134
Припрема поступка продаје: За потребе продаје стечајни управник израђује
продајну документацију која садржи све информације о предмету продаје. Стечајни
управник је у

обавези да потенцијалног купца обавести о свим недостацима на

имовини која је предмет продаје који су му познати у том тренутку.Продајна
документација обавезно садржиобавештење потенцијалним купцима да се имовина
купује у виђеном стању без пружања гаранција и да стечајни управник не одговара за
недостатке које купци утврде по извршеној продаји.Продајну документацију такође
чинитехничке карактеристике предмета продаје, образац пријаве за учешће у поступку
продаје, изјава о губитку права на повраћај депозита, нацрт купопродајног уговора,
нацрт банкарске гаранције за учешће у поступку продаје, и, уколико продајна
документација садржи поверљиве информације, нацрт уговора о чувању поверљивих
информација.135
Стечајни управник формира комисију за спровођење поступка продаје која
организује и спроводи поступак. У случају продаје путем јавног надметања, стечајни
управник може ангажовати стручно лице – аукционара који спроводи поступак јавног
надметања.Комисија коју формира стечајни управникрегиструје учеснике на продаји,
спроводи продају, води и потписује записник и проглашава купца.136
Оглашавање продаје: Стечајни управник продају имовине стечајног дужника
оглашава у дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике
Србије.Законом о стечају предвиђено је да у случају продаје јавним надметњем или
јавним прикупљањем писаних понуда, стечајни упрвник је дужан да огласи продају у
најмање два високотиражна дневна листа који се дистрибуирају на територији
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Републике Србије и на интернет страни овлашћене организације и то најкасније 30 дана
пре дана одређеног за јавно надметање или достављање понуда.137
Изузетно, ако су трошкови оглашавања несразмерно високи у односу на вредност
предмета продаје, стечајни управник може огласити продају и на други начин, уз
претходно прибављену сагласност одбора поверилаца.138
Стечајни управник предузима све потребне радње у циљу оглашавања продаје
на начин који ће обезбедити да се о планираној продаји обавести што је могуће већи
број заинтересованих купаца. Према датим околностима и велични трошкова, стечајни
управник би требао да размотриоглашавање у иностраним медијима и на иностраном
језику, оглашавањем путем интернета и сачињавање веб презентације имовине
стечајног дужника, директно обавештавање потенцијалних купаца, и др.
Оглас о продаји, без обзира да ли се ради о продаји путем јавног надметања или
прикупљања писаних понуда, мора да садржи:назив стечајног дужника, кратак опис
предмета продаје, начин и услове продаје, време и место на коме се имовина може
разгледати, време и место одржавања продаје тј. достављања понуде, почетну цену тј.
процењену вредност са назнакон да она није обавезујућа нити на било који други начин
опредељујућа за понуђача приликом одређивања висине понуде и износ депозита или
банкарске гаранције који су понуђачи дужни да положе најкасније три, а најчешће пет
радних дана пре одржавања продаје, као и датум полагања депозита или банкарске
гаранције са детаљним условима као и место и начин преузимања продајне
документације. Поред тога, оглас садржи и опис поступка продаје, обавезне елементе
понуде (за продају путем прикупљања писаних понуда), обавештење да се отварање
понуда врши 15 минута по истеку рока за достављање понуда на назначеном месту, као
и позив понуђачима и члановима одбора поверилаца да присуствују отварању
приспелих понуда (за продају путем прикупљања писаних понуда), рок у коме је купац
дужан да плати купопродајну цену, рок за повраћај депозита, контакт особу са
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подацимаи све друге податке који се могу сматрати битним за успешно спровођење
поступка продаје.139
Пре продаје, стечајни управник је дужан да стечајном судији, одбору
поверилаца, повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која се
продаје и свим оним лицима која су исказала интерес за ту имовину, достави
обавештење о намери, плану продаје, начину продаје, роковима продаје и обавештење о
процени целисходности из члана 132. став 2. Закона о стечају.140
Законом о изменама и допунама Закона о стечају промењен је члан 133 став 2.
тако да је стечајни управник сада дужан да обавештење о намери, плану и начину
продаје достави најкасније 15 дана пре дана објављивања огласа о продаји имовине
јавним надметањем или јавним прикупљањем понуда, односно 15 дана пре дана
одржавања продаје непосредном погодбом.141
Када је имовина која се продаје предмет обезбеђења потраживања једног или
више разлучних и заложних поверилаца, разлучни и заложни поверилаца може у року
од пет дана од дана пријема обавештења о

предложеној продаји да предложи

повољнији начин уновчења имовине, о чему одлучује стечајни судија.Повериоци и
друга заинтересована лица могу поднети приговор на предложену продају најкасније у
року од десет дана пре предложеног датума продаје или преноса, ако за њега постоји
прописан основ. О приговору одлучује стечајни судија. Приговор не задржава продају,
осим ако стечајни судија не одлучи другачије.142
Спровођење продаје:

Начин и поступак продаје спроводи комисија коју је

сачинио стечајни управника према условима и на начин детерминисан огласом и
продајном документацијом. Комисија се стара о поштовању процедуре и услова,
једнакости свих учесника у поступку продаје као и о организацији и одржавању јавног
реда и мира на месту на коме се спроводи јавна продаја. У неким случајевима, у
зависности од специфичности саме продаје, стечајни управник може организовати
139
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продају у просторијама привредног суда уколико сматра да је угрожен или може бити
угрожен јавни ред и мир у поступку продаје. Стечајни управник може, уз претходно
прибављену сагласност стечајног судије, ангажовати стручно лице за спровођење
постпка продаје – аукционара.Комисија обавезно сачињава записник са одржане
продаје, без обзира ако не може да прогласи купца имовине (уколико се организује
продаја путем прикупљања писаних понуда).
Активности након извршене продаје: После извршене продаје стечајни управник
је дужан да о извршеној продаји, условима и цени обавести стечајног судију и одбор
поверилаца у року од десет дана од дана извршене продаје.
Повериоци могу ставити приговор на извршену продају уколико за то постоји
основ.Приговор не утиче на извршену продају, већ представља основ за утврђивање
одговорности стечајног управника ако је штета настала радњом стечајног управника у
поступку продаје. Основ за приговор може бити превара, пристрасно понашање
стечајног управника, непотпуно дато обавештење или било који други разлог из кога
произилази да је стечајни управник водио поступак продаје на штету стечајне масе.
Тврдња да је постигнута цена прениска није довољан основ за подношење приговора.143
Стечајни управник са проглашеним купцем саставља уговор о купопродаји и
након тога записник о примопредаји предмета купопродаје. Основ за потписивање
купопродајног уговора стечајни управник налази у записнику са одржане продаје где је
проглашен купац имовине и

који је потписан од стране свих чланова

комисије.Проглашени купац је дужан да уплати цео износ купопродајне цене у року
који не може бити краћи од осам нити дужи од 30 дана од дана потписивања уговора о
купопродаји. За уплату купопродајне цене у року дужем од 30 дана од дана
потписивања

уговора,

стечајни

управник

мора

имати

сагласност

одбора

поверилаца.Ако проглашени купац не закључи купопродајни уговор или не уплати
купопродајну цену у прописаним роковима и на прописани начин, губи право на
повраћај депозита, а за купца се проглашава други најбољи понуђач али само у
поступку јавног надметања.144
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144
Национални стандард бр. 5 (Сл. Гласник РС бр.13 од 12.3.2010. године)
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Ако продаја на првом јавном надметању буде неуспешна, стечајни управник
може, без сагласности одбора поверилаца, да прода имовину на поновљеном јавном
надметању или на неки други законом прописани начин.Почетну цену поновљеног
јавног надметања одређује стечајни управник и она не може бити нижа од износа
депозита.
Ако је имовина била предмет обезбеђења потраживања једног или више
разлучних и заложних поверилаца из остварене цене првенствено се намирују
трошкови продаје и други неопходни трошкови (трошкови процене имовине, трошкови
оглашавања, законске обавезе и сл.) који укључују и награду стечајног управника, а из
преосталог износа исплаћују се разлучни повериоци чије је потраживање било
обезбеђено продатом имовином и заложни у складу са њиховим правом приоритета.
Намирење разлучних поверилаца мора бити извршено у року од пет дана од дана када
је стечајни управник примио средства по основу продаје имовине.
Када купац исплати цену, на купца се преноси право својине на купљеној имовине
без обзира на раније уписе и без терета, као и без икаквих обавеза насталих пре
извршене купопродаје, укључујући и пореске обавезе и обавезе према привредним
субјектима пружаоцима услуга од општег интереса које се односе на купљену имовину.
Стечајни судија ће решењем констатовати да је продаја извршена и наложити по
правноснажности решења одговарајућем регистру упис права својине и брисање терета
насталих пре извршене продаје, односно упис других права стечених продајом.
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III Зaклучнa рaзмaтрaњa

Са циљем повећања извесности испуњења обавеза погодних за обезбеђење
стварноправним средствима, законодавац између осталог предвиђе и могућност
заснивања бездржавинске залоге као одговор на недостатке које је у пракси показала
ручна залога. Бездржависка залога регулисана је Законом о заложним правима на
покретним стварима уписаним у регистар. Регистар залоге почео је са радом 15. августа
2005. године.
Један од најчешће истицаних приговора против

бездржавинске залоге,

приликом њеног разматрања јесте, свакако, да је бездржавинска залога скупа и да не
обезбеђује у довољној мери публицитет залоге. Међутим, постоје позитивни примери у
пракси који опонирају оваквом ставу. Показало се да свеобухватним регулисањем
бездржавинске залоге настаје институт који је далеко поузданији и кориснији од залоге
код које је пренос ствари у државину услов за њено постојање. Код бездржавинске
залоге превазиђен је парадокс да у неким случајевима ни дужнику ни повериоцу не
одговара промена држаоца ствари приликом заснивања залоге, а до тога, ипак мора
доћи. Бездржавинска залога омогућава да заложни дужник своју заложену ствар
задржи, што је нарочито значајно онда када су те ствари неопходне за обављање
делатности којом се дужник бави. Управо је то, чини се, главни разлог због ког је
регистарска залога „заживела“ и у том обиму прихваћена пре свега у привредном
животу
По природи ствари, очигледно је да круг субјеката заложног права код
бездржавинске залоге нису исти као код ручне залоге, већ су то најчешће привиредни
субјекти. Законодавац је управо ова лица имао у виду када је бездржавинску залогу
увео у правни систем. Све то произилази из чињенице да се вредност ствари, како
тржишна тако и употребна, увећала многоструко у последњим деценијама, а самим тим
и значај тих ствари за опстанак привредних субјеката. Законодавац омогућавањем да се
заснује бездржавинска залога у великој мери доприноси опстанку многих привредних
субјеката.
Даље, требало би посебно нагласити да је публицитет бездржавинске залоге
остварен на врло високом нивоу. Агенција за привредне регистре омогућава релативно
једноставан приступ бази података о предметима залоге, тако да се уз располагање
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неким основним подацима о предмету залоге, повериоцу или дужнику, може сазнати
све о појединој ствари која је „потенцијално" предмет залоге.
Бездржавинска залога јесте предмет свеобухватног законског нормирања,
будући да није могуће једноставно аналогно примењивати одредбе које регулишу
ручну залогу или хипотеку.
Имajућиувиду aнaлизирaнe пoдaткe добијене од стране Агенције за привредне
регистре, дoлaзисe дo зaкључкa дa je брoj рeгистрoвaнихзaлoгa вeћнaкoнгoдинудaнa
oднaстajaњa Рeгистрa зaлoгa дoстигao нивo кojиизгoдинe угoдинуниje рaстao штo
укaзуje нa вeликупoтрeбузa истомурaниjeмпeриoду. Сдругe стрaнe, мoжe сe зaкључити,
нa oснoвубрoja случajeвa укojимa je „aнгaжoвaн“ oвaj мeхaнизaм oбeзбeђeњa дa
прихвaћeнупрaвнoмживaoтуидa

су,

чинисe,

испуњeнициљeвирaдикojих

je

иустaнoвљeнРeгистaр.
Рeгистaрзaлoгa,

гoтoвo

пo

прaвилу,

суиспуњeнифoрмaлниуслoвиприjaвe.

Jeднa

oдoбрaвa

уписзaлoгe

oдхипoтeзa

укoликo

пoстaвљeнихнa

пoчeткуистрaживaњa билa je дa je прoцeнaт oжaлбeних oдлукa кoje дoнoсиРeгистaр 5%.
Пoкaзaлo сe дa oвa хипoтeзa ниje пoтврђeнa, будућидa je брoj oжaлбeних oдлукa мaњи
oд 3%. Свe тo гoвoри o квaлитeту oдлукa кoje дoнoсиРeгиaтaркojи je нa висoкoмнивoу.
Хипoтeзa

кoja

je

oвимистрaживaњeмпoтврђeнa

je

дa

je

нajвeћибрoj

рeгистрoвaнихзaлoгa прoизишлихизугoвoрa. Oвa хипoтeзa je нeдвoсмислeнo пoтврђeнa
oднoсoмизмeђусвихврстa зaлoгa укoмe дoминaнтнo мeстo зaузимa угoвoрнa зaлoгa.
Moжe сe зaкључитиитo дa суугoвoрнa пoтрaживaњa дoминaнтнa мeђу oбeзбeђeним
oбaвeзaмa- имплицитнo.
Дaљe, пoкaзaлo сe дa мaшинe нисупрeдмeтикojисe нajчeшћe зaлaжу, иaкo
зaкoнoдaвaцупрaвo њихимa увидукaдa, кao рaтиo устaнoвљaвaњa рeгистрoвaнe зaлoгe,
искључуje дeпoсeдoвaњe зaлoгoдaвцa и oмoгућaвa дaљe кoришћeњe истe oдстрaнe
зaлoгoдaвцa. Нaимe, нajвeћибрoj ствaри, зaлoжeнихиуписaнихуРeгистaр, чинe вoзилa,
итo aутoмoбили.
Приврeднa друштвaсунajчeшћe уулoзизaлoжнихпoвeрилaцa, итo суудвe трeћинe
случajeвa-

бaнкe.

Дaклe,

уувoдуистрaћивaњa

пoстaвљeнa

прeтпoстaвкa

o

oвoмпитaњупoкaзaлa сe кao испрaвнa. Taкoђe, угoтoвo 70% случajeвa зaлoгoдaвaц je
истoврeмeнo идужник.
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И, на крају треба споменути да, сумирajући свe сaглeдaнe пoдaткe кojи су
учињeни дoступним oд стрaнe AПР-a, зaкључнo сa 31.12.2015. гoдинe, брoja aктивних
зaлoжних прaвa je 139.643, a укупнa врeднoст oбeзбeђeних пoтрaживaњa je
61.610.311.170,93 eврa дoк je брoj „aктивирaних“ зaлoгa сaмo 1% из чeгa сe мoжe
зaкључити дa je у нajвeћeм брojу случajeвa испoштoвaн принцип сaвeснoг испуњeњa
угoвoрних oбaвeзa.
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Сажетак

Реализација права намирења заложног повериоца код
регистроване залоге

Предмет мастер рада је реализација права намирења код бездржавинске залоге
која је релативно нова правна творевина. Овај институт предвиђен је као једно од
реалних средстава обезбеђења потраживања Бездржавинска залога има карактеристике
којима се превазилазе највећи недостаци ручне залоге. Депосесија заложног дужника,
односно пренос ствари у државину заложног повериоца, јесте карактеристика ручне
залоге која се њој највише замера у правној теорији.При Агенцији за привредне
регистре формиран је Регистар залога у коме се води евиденција о свим подацима који
се тичу покретних ствари, предмета бездржавинске залоге, као и о субјектима
заложноправног односа. На овај начин остварује се публицитет залоге који је
неопходан за остварење правне сигурности.Циљ мастер рада је да се њиме укаже на
основне карактеристике бездржавинске залоге са посебним освртом на реализацију
права намирења. Главни интерес заложног повериоца јесте да се његово потраживање
намири. Будући да је бездржавинска залога средство обезбеђења потраживања, до
уновчења предмета бездржавинске залоге доћи ће уколико заложни дужник своју
обавезу не испуни о доспелости. Два су модалитета продаје (уновчења) предмета
залоге: судски и вансудски). Управо су то питања која представљају предмет
интересовања приликом израде овог рада.Из овако постављеног предмета и циља рада
произилази и његов теоријски и практични значај.Теоријски значај огледа се у што
ширем сагледавању теоријске платформе која је заснована поводом бездржавинске
залоге, како у Србији, тако и у међународним научним оквирима. Поред тога, значај се
огледа и у анализи законских решења у упоредном праву. Практичан значај рада јесте у
томе да се њиме укаже на феноменолошке карактеристике бездржавинске залоге, да се
у њему прикаже рад Регистра залоге као и да се њиме укаже на проблеме који се
појављују. Методи који су при истраживању примењени су следећи: нормативни,
догматски,

упоредно-правни

метод,

статистички

метод

и

анализа

садржаја.Бездржавинска залога омогућава да заложни дужник своју заложену ствар
задржи, што је нарочито значајно онда када су те ствари неопходне за обављање
делатности којом се дужник бави. Управо је то, чини се, главни разлог због ког је
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регистарска залога „заживела“ и у том обиму прихваћена пре свега у привредном
животу. Један од најчешће истицаних приговора против

бездржавинске залоге,

приликом њеног разматрања јесте, свакако, да је бездржавинска залога скупа и да не
обезбеђује у довољној мери публицитет залоге. Међутим, постоје позитивни примери у
пракси који опонирају оваквом ставу. Показало се да свеобухватним регулисањем
бездржавинске залоге настаје институт који је далеко поузданији и кориснији од залоге
код које је пренос ствари у државину услов за њено постојање. Код бездржавинске
залоге превазиђен је парадокс да у неким случајевима ни дужнику ни повериоцу не
одговара промена држаоца ствари приликом заснивања залоге, а до тога, ипак мора
доћи.

Кључне речи:
Залога
Државина
Регистар
Депосесија
Пренос
Уновчење

70

Summary

Realization of lien creditor’s right of settlement
The subject of master work is the realization of the right of settlement in a state-owned stock
that is a new legal entity. This institute is envisaged as one of the real means of securing
claims. The non-sovereign pledge has characteristics that exceed the biggest drawbacks of
manual stock. The depository of the pledgor, or the transfer of things to the pledge creditor's
state, is the characteristic of the hand-held stock that is most often offended by the legal
theory. At the Business Registers Agency, a Registry of inventory was kept . Records kept
are abuotof all data concerning movable items, objects of state-owned stocks, as well as the
subjects of the pledge relationship. In this way, the publicity of the stock is necessary, which
is necessary for the realization of legal certainty. The goal of the master's work is to point out
the basic characteristics of the state-owned stock with a special emphasis on the realization of
the right of settlement. The main interest of the lien creditor is that his claim is settled. Since a
state-owned loan is a means of securing claims, it will arise until the pledge-holder pays off
its obligation to maturity. There are two modes of sale (redeeming) of the item of inventory:
court and non-judicial. These are the issues that are the subject of interest in the preparation of
this work. Theoretical and practical significance arises from this set object and purpose of
work. The theoretical significance is reflected in the broader perception of the theoretical
platform, which is based on the state-of-the-art supplies, both in Serbia and in international
scientific frameworks. In addition, the importance is reflected in the analysis of legal solutions
in comparative law. The practical importance of the work is to point out the
phenomenological characteristics of the state-owned stock, to show the work of the Registry
of Stocks as well as to point to the problems that arise. The methods used in the research are
the following: normative, dogmatic, comparative-legal method, statistical method and content
analysis. A non-sovereign pledge allows the pledgee to retain his pledged item, which is
particularly important when these things are necessary for the performance of the activity of
the borrower. It is this, it seems, the main reason for which the registry of inventory has
"come to life" and is accepted in this scope primarily in the economic life. One of the most
frequently raised objections against state-owned supplies, when considering it, is, of course,
that the state-owned supply is expensive and does not provide sufficient publicity of the stock.
However, there are positive examples in practice that counter this attitude. It turned out that a
comprehensive regulation of state-owned inventory created an institute that is far more
reliable and more useful than a stock where the transfer of items into a state is a condition for
its existence. In the case of state-owned supplies, the paradox is overcome, in some cases,
neither the debtor nor the creditor responds to the change of the holder of the item when the
inventory is established, and yet it must come to that.
Key words:
State
Stock
71

Register
Realization
Transfer
Redeeming

72

Биографија
Кандидат Стефан Ђорђевић рођен је 25.04.1992. године у Гњилану. Завршио је
2011. године гимназију „Бора Станковић“ у Врању, друштвено- језички смер. Исте
године уписао је Правни факултет у Нишу који је завршио 15. октобра 2015. године са
просечном оценом 9.85. Године 2015. уписао је мастер студије на Правном факултету у
Нишу, општи смер, ужа грађанско правна научна област. Кандидат тренутно обавља
приправнички стаж у адвокатској канцеларији. Од знања страних језика, кандидат
истиче средњи ниво енглеског језика и нижи ниво француског језика.

73

