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УМЕСТО ПРЕДГОВОРА

ПОУКА

Драги сине,

Када те однесе река, далеко од нашег ока и кад своју саградиш кућу,
ти обнови и ову, одакле су твоји преци кретали у ноћ.
Сачувај име да не би спуштао поглед.
Ако ти отму слободу, одбрани макар истиниту реч.

Кад год се попнеш на гору, осврни се на долину,
а кад ти донесу соли за трпезу, одвади пола, нек’ остане и за рану.
Цара поштуј, али не клечи.
Помоћнику помози, сирочади још и више.
Учитеље своје цени и кад те коре,
проноси њихову славу, па ће сутра неко проносити твоју.

Кумовима здрави на сваком месту, јер је живот кратак,
али изгради и луку у коју ћеш увек да се враћаш
да би и ти чеда своја могао да поучиш.

Мама и Тата
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УВОД





У кобној је заблуди мудрац који верује
 да је његова истина једина и вечна.

1. ОПРАВДАНОСТ ИСТРАЖИВАЊА

a) Сазревање идеје о прометљивости тражбина

Цесија какву данас познајемо није настала напречац. Овај институт 
је превалио дуг пут од негације до опште прихваћености у савременом 
праву. Тражбина је у римском праву испрва сматрана неодвојивом од 
личности.1 „Старо ius civile је гледало на облигације не само као на од-
нос inter partes, већ као однос intuitu personae.“2 Ово зато што се угова-
рању приступало као религијском ритуалу,3 у коме се уговорници „пред 
божанством“ заклињу да неће изневерити обећано.4

Иако је врло рано уочена потреба за преносом потраживања, 
овај (економски) ефекат се остваривао на друге начине. Најпре се у 
ту сврху користила новација.5 Дужник је по овлашћењу иницијалног 
повериоца (delegatio obligandi)6 стипулисао са потоњим повериоцем 
нову облигацију исте садржине.7 Битан недостатак такве правне опе-
рације огледао се у обавезном учешћу дужника.8 Дужник се осло-

1 Nomina ossibus inhaerent, Reinhard Zimmermann, The Law of Obligations, Roman Foun-
dation of Civilian Tradition, Oxford 1996, стр. 58.

2 Драгомир Стојчевић, Римско приватно право, Београд 1985, стр. 208.
3 У архаичном праву се веровало да је облигација религијска веза између две лич-

ности, што је онемугућавало промену субјеката њиховом вољом. Aнтун Маленица, 
Римско право, Нови Сад 2003, стр. 255.

4 Магичне речи изговаране у стипулацији: „...Fidepromittis? Fidepromitto; Fideiubes? 
Fideiubeo...“, које неки аутори преводе као „...Части ти? Части ми; Заклињеш ли 
се чашћу? Заклињем се чашћу...“, испрва су вероватно имале значење заклињања 
божанству које све види и све зна: „Вида ти? Вида ми; Заклињеш ли се Видом? 
Заклињем се Видом.“ Опширније о могућем односу правног термина fides и имена 
бога Вида (Световида), N. Tešić, „Causa and bona fides – A legal and etymological 
study“, Private Law Reform in South East Europe, Liber Amicorum Christa Jessel-Holst, 
M. Vasiljević, R. Kulms, T. Josipović, M. Stanivuković (eds.), Belgrade 2010, стр. 429–
432.

5 Новација се обављала путем стипулације уз испуњеност одређених услова aliquid 
novi и постојање воље да се изврши новација (animus novandi). Обрад Станојевић, 
Римско право, Београд 2003, стр. 411.

6 R. Zimmermann (1996), стр. 60.
7 Мења се дакле облигација у целини да би се променио поверилац. Д. Стојчевић 

(1985), стр. 209.
8 Ово из разлога што се у ту сврху користила стипулација, тако да је успех посла 

зависио од дужникове сарадње. R. Zimmermann (1996), стр. 60.
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бађао старе обавезе пристанком на нову.9 Додатно, првашњи обли-
гациони однос се новацијом гаси, али иста судба погађа акцесорна 
права у корист повериоца, на пример: стварноправна обезбеђења,10 
као и оне приговоре које је дужник имао према иницијалном пове-
риоцу.11 Да би се избегла негативна страна таквог преноса тражбине, 
у оквиру процесног права је развијен механизам који је омогућио да 
пријемник у парници наступи као procurator in rem suam,12 а потом 
задржи оно што је добијено тужбом.13 Уступилац овлашћује пријем-
ника да буде његов заступник у циљу утужења,14 али је пресуда гла-
сила на заступника. У тужбеном захтеву навођено је име пређашњег 
повериоца, а у осуђујућем делу име потоњег повериоца.15 Ова правна 
конструкција не зависи од дужника, али ни она није без недостатака. 
Будући да овде утужује туђу тражбину, потоњи поверилац се суочава 
са ризиком опозива пуномоћја, новирања тражбине или њеног опро-
ста.16

Од другог века нове ере, у време Антонина Пија, цесионар стиче 
могућност самосталног утужења путем actio utilis.17 Након тога, пра-
во на утужење се није гасило цедентовом смрћу, нити опозивом пуно-
моћја.18 Међутим, прибавилац потраживања је и даље изразито рањив, 
с обзиром на могућност да дужник испуни дуговано иницијалном пове-
риоцу.19 Ово из разлога што дужник није везан договором трећих лица 
нити је дужан да за њега зна.20 Да би се таква опасност отклонила, у 
посткласично доба уведен је институт денуцијације (denuntiatio).21 Од 
тренутка када га нови поверилац обавести о цесији, дужник не може 

9 А. Маленица (2003), стр. 256.
10 R. Zimmermann (1996), стр. 60.
11 Мирослав Милошевић, Римско право, Београд 2011, стр. 326.
12 Објекат преноса је овде захтев који је омогућавао да пријемник води поступак у 

име цедента, али за свој рачун. Susan Scott, The Law of Cession, Cape Town 1991, стр. 
12.

13 Hein Kötz, „Rights of Third Parties, Third Party Benificiaries and Assignment“, International 
Encyclopedia of Comparative Law, 1992, Vol. VII: Contracts in General, A. T. von Mehren (ed.), 
стр. 54.

14 Ово лице је на основу повериочевог налога (mandatum) овлашћено да предузима 
процесне радње, укључујући и подизање тужбе, па је у том случају пресуда гласила 
у његову корист. Одредница „Procurator“, Жика Бујуклић, Forum Romanum, Римска 
држава, Право, Религија и Митови, Београд 2007, стр. 562.

15 А. Маленица (2003), стр. 256.
16 Жика Бујуклић, Римско приватно право, Београд 2011, стр. 311.
17 Цесионар је ову тужбу могао подићи и против воље цедента. А. Маленица (2003), 

стр. 256.
18 А. Маленица (2003), стр. 256
19 Ж. Бујуклић (2011), стр. 311.
20 Д. Стојчевић (1985), стр. 210.
21 Ж. Бујуклић (2011), стр. 311.
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испунити обавезу претходном повериоцу. Тиме су коначно постављени 
темељи за правни посао који данас знамо као цесија.22

Сличан развојни ток имала је цесија у англосаксонском праву. Ус-
тупање потраживања је дуго било забрањено са изузетком у погледу 
Круне. Уступање се стога вршило давањем овлашћења за заступање, па 
је пријемник тужио дужника у име уступиоца уз задржавање наплаће-
ног.23 У оном историјском тренутку када је сазрело схватање да је дуг 
могуће одвојити од личности, родила се и идеја о цесији.24 Тражбина, 
као имовинско право повериоца да захтева чинидбу, тако постаје пред-
мет правног промета. Може се дакле извести закључак да је развој це-
сије везан за признање имовинског карактера њеном објекту.25

б) Значај продаје тражбина у савременом
правном промету

Обично се каже да је првобитно уговарање одликовао изражени 
формализам (апстрактност). Ритуалност је у том смислу несумњиво 
значајна, али се чини да су услед истицања ове карактеристике у сенци 
остале друге важне одлике првобитног уговарања – просторна, времен-
ска и персонална блискост.

У давна времена, уговорници су размену, по правилу, вршили на 
лицу места, по принципу из руке у руку. Место уговарања и размене 
добара се обично не разликују, па је, аналогно томе, време које протекне 
између стипулисања чинидбе и њеног испуњења занемарљиво. Уговор 
закључују лица која се, по правилу, од раније познају по неком другом 
основу (рођаци, саплеменици, суседи из савезничких племена и сл.).

Насупрот томе, у савременом уговорном праву преовладавају: про-
сторна, временска и персонална удаљеност (дистанца). Размена доба-
ра се у највећем броју случајева врши између лица која су просторно 
удаљена (на пример, куповина путем интернета). Постоји дакле, значај-
на временска разлика између стипулисања престације и њеног испуњења 
(осим у ретким случајевима, на пример: куповина поврћа на пијаци).26 

22 „На тај начин је римска цесија добила особине данашње.“ М. Милошевић (2011), 
стр. 326.

23 S. J. Bailey, Assignments of Debts in England from Twelfth to the Twentieth Century 
(1931) 47 LQR 516, стр. 527. Притом се истиче да je за историју цесије значајно то 
што су припадници јеврејске заједнице могли трговати потраживањима. S. J. Bailey 
(1932), стр. 547. Наведено према: Greg Tolhurst, The Assignment of Contractual Rights, 
Hart Publishing 2006, стр. 19. Сматрало се да они управљају имовином Круне и 
послују у њено име. R. Zimmermann (1996), стр. 67.

24 Abedin Bikić, Promjena subjekata obligacije putem pravnog posla u domaćem pravu 
(doktorska disertacija), Sarajevo 1999, стр. 17.

25 Eleanor Cashin-Ritaine, Les Cessions Contractuelles De Créances De Sommes D’argent 
Dans Les Relations Civiles Et Commerciales Franco-Allemandes, Thèse 1998, стр. 34.

26 У савременом праву постоји једна група уговора, где изостаје временска дистан-
ца, па, углавном, не долази до цесије, тзв. куповине путем аутомата. Међутим, и 
у таквој ситуацији је могуће да купац убаци довољну количину новца у аутомат и 
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И на крају, уговоре углавном закључују лица која нису у родбинским 
или другим блиским односима. Не познају се лично, већ само пословно. 
Сматрамо да је управо уочена дистанца (временска, просторна и пер-
сонална), уз одбацивање формализма, у савременом уговорном праву 
широм „отворила врата“ цесији.

Колика је учесталост цесије данас, може се најбоље видети из сле-
дећих примера. Ако узмемо у обзир природу новца, који данас има „фун-
кцију прометног и платежног средства и функцију мере вредности“,27 
емисиона банка која је пустила новац у оптицај је у обавези према не-
одређеном броју лица. Свако ко поседује макар и једну новчаницу може 
се појавити као њен поверилац.28 Сходно томе, плаћања која готово сва-
кодневно вршимо су ништа друго до цесија наше тражбине према еми-
сионој банци.29

Ако из свакодневног живота пређемо на терен права привредних 
друштава, онда се може уочити да потраживања често чине важан, а поне-
кад и претежни део њихове имовине.30 Овде је притом приметна одређена 
правилност. Гомилање тражбина у имовини правних субјеката отворило је 
тржиште за цесију, али је у „повратној спрези“ боља прометљивост траж-
бина довела до раста вредности овог имовинског добра. Отуда значајан део 
обрта на тржишту представља управо трговина потраживањима.31

У савременом промету, поверилац по правилу, има пред собом нај-
мање два пута: један да чека доспелост тражбине и нада се да ће дужник 

да препусти своје потраживање пријатељу тако што ће овај притиском на одгова-
рајуће дугме одабрати напитак који жели да попије.

27 „У данашње време новац је друштвена конвенција која је регулисана правним нор-
мама, односно модеран новац представљају исправе о дугу банака и државе које су 
проглашене средством плаћања.“ Емилија Вукадин, Економска политика, Београд 
2009, стр. 160. „Порекло идеје о папирном новцу је управо у томе да је то била хар-
тија од вредности која је доносиоцу давала право да потражује од банке одређену 
количину металног новца. Свака предаја новчанице значила је уступање тражбине 
према банци.“ Видети: О. Станојевић (2003), стр. 324.

28 За разлику од других исправа новчанице су законско средство плаћања, па их, ако 
немају материјалних недостатака, свако мора примити. Зоран Антонијевић, При-
вредно право, Банкарски послови и хартије од вредности, Београд 1960, стр. 54. 
Укратко, тражбине према емисионој банци нису погодне за одбијање, што је важан 
изузетак од начела аутономије воље. 

29 Емисиони посао се састоји у издавању (емитовању) новчаница и кованог новца. 
Банка се овде појављује као дужник у односу према сваком имаоцу новчанице... З. 
Антонијевић (1960), стр. 53.

30 Hugh Beale, Michael Bridge, Louise Gullifer, Eva Lomnicka, The Law of Personal Se-
curity, Oxford 2007, стр. 217. На пример, ако се погледају подаци за „Delta hold-
ing“ (као прву компанију у Србији по приходима за 2009. годину), краткорочна 
потраживања поверилаца према овој компанији су у 2010. години (стање на дан 
31. децембар 2010) износила 546.111.601 евро. В. Лапчић, „Опстанак на кредит“, 
Ekonom:east magazin, бр. 594, 13. октобар 2011, стр. 22. 

31 Енг. „Contractual claims represent a mojor tradeable asset.“ Видети: Ole Lando, Eric 
Clive, Andre Prum, Reinhard Zimmermann (еds.), Principles of European Contract Law, 
III, 2003, стр. 85.



Увод 19

остати веран уговору и други да одмах прода своју тражбину уз одређе-
ни дисконт.

а) Ако се у приказивању опција које стоје на располагању повери-
оцу послужимо метафором, онда се може казати да је прва путања – 
прихватање ризика испуњења – магистрални пут, на којем никада нисте 
сигурни да ли ће неки одрон или аутомобилска незгода спречити или 
одложити ваш долазак до циља. Ризици неиспуњења са којим се овде 
суочава поверилац су многобројни. Дужник из различитих разлога, 
често и непредвидљивих, постаје неликвидан. Следи обично отварање 
поступка индивидуалног или колективног намирења који су свуда у 
свету „ноћна мора“ за кредитне институције.

б) Друга путања – продаја тражбине – личи на ауто-пут. У случају 
избора ове опције брз долазак до циља је готово известан. Извесност 
кошта, па је из тог разлога онај ко користи овај пут дужан да плати пу-
тарину. Ризик наплате тражбине је овде, по правилу, препуштен друго-
ме. Поверилац, као непосредан стицалац тражбине, уступа пријемнику 
одређене користи, али и бригу о наплати тражбине. Ако другога „боли 
глава“ због неизвесности наплате, он има право и на одговарајућу нак-
наду. Укратко, бирајући „друм којим путује“ поверилац управља ризи-
ком у наплати својих тражбина.32

Ако уступање тражбина (на пример, у оквиру посла факторин-
га) погледамо из угла економске анализе, може се приметити да пре-
пуштање наплате лицу које је за то специјализовано – фактору, 
позитивно утиче на економску ефикасност.33 Трошкови принудног из-
вршења уговора подразумевају не само оптерећивање правосуђа,34 већ 
и упошљавање правних стручњака на страни имаоца тражбине, који ће 
овај често дуготрајан поступак (евентуално) усмерити у његову корист. 
Такво ангажовање ресурса генерише додатне трошкове. С друге стране, 
поверилац који је своје потраживање уступио фактору, у овом сегмен-
ту битно смањује трансакционе трошкове и тако посредно доприноси 
друштвеном благостању.35 Привредник који тражбине размењује за 
новац повећава своју ликвидност. Додатно, он постаје конкурентнији 
на тржишту; пошто је у прилици да продаје робу са дужим роковима 
плаћања, а да притом није умањен његов кредитни потенцијал наспрам 
пословних банака.

32 Енг. „Factoring is a way of obtaining freedom of credit risk.“ Brigite Bjørn, Factoring A 
Comparative Analysis, The legal an practical implications of factoring as practised in the 
United States, England and Denmark, 1995, стр. 31.

33 Основни постулат повећања економске ефикасности своди се на минимизацију 
трансакционих трошкова за задати интензитет размене. Борис Беговић, Економска 
анализа корупције, Београд 2007, стр. 31.

34 Б. Беговић (2007), стр. 30.
35 Ефикасне интитуције тржишне привреде које доприносе друштвеном благостању 

су управо оне „које обарају трансакционе трошкове, односно омогућавају одвијање 
што већег броја тржишних трансакција, па тиме и увећање друштвене поделе рада, 
специјализације и економске ефикасности“. Б. Беговић (2007), стр. 32.
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Трговина тражбинама је нарочито важна за финансијске институ-
ције.36 Банке, користећи управо механизам цесије, уклањају тешко нап-
лативе тражбине из свог биланса (енг. „balance sheet“), што им битно 
олакшава пословање.37 Иако кредитне институције и даље дају зајмове 
са циљем да прихвате ризик, па самим тим и заслужену награду по дос-
пелости, све више се као њихов легитимни циљ истиче и „отварање вра-
та“ за продају тражбина.38 Сврха тражбина данас подразумева не само 
испуњење дугованог већ и њихову циркулацију на тржишту.

У правној науци се обично истиче да вредност одређене тражбине 
зависи од: времена њеног доспећа и вероватноће да ће дужник испу-
нити своју обавезу.39 Ако се узме у обзир да је наше тржиште још увек 
„трусно подручје“, чини се да је укупна друштвена несигурност, а у ње-
ном окриљу и неизвесност наплате, одлучујуће утицала на релативно 
мали обим продаје потраживања.40 С друге стране, на тржишту САД41 
и земаља ЕУ42 у трговини тражбинама се сваке године обрну милијарде 
евра.43 Већина тражбина које се уступају гласе на извесну суму новца, 

36 W. Wolfgang Wiegand, Corinne Zellweger – Gutknecht, „Assignment, UNIDROIT Prin-
ciples: New Developments and Applications“ – Special Supplement ICC International 
Court of Arbitration Bulletin, стр. 27.

37 Покретачка снага која стоји иза уступања је често жеља продаваца тражбине да 
се ослободи интерних и екстерних лимита зајма. Maurice Allen, „Asset Sales – An 
Analysis of Risk for Buyers and Sellers“, 1, Journal of International Business Law, 1987, 
стр. 17.

38 Тако се природа њихове активности помера од позајмљивања ка трговању траж-
бинама. Martin Hughes, „Transferability of Loans and Loan Participations“, Journal of 
International Business Law, 1987, стр. 5.

39 Beale, Bridge, Gullifer, Lomnicka (2007), стр. 217.
40 Према подацима мреже фактора „Factor Chain International (FCI)“, укупна вредност 

обрта факторинга у Србији за 2010. износи 500 милиона евра, од чега је 430 
милиона остварено у унутрашњем факторингу, а 70 милиона евра у пословима са 
иностранством. Видети: http://www.fci.nl/about-fci/statistics/current-factoring-turnover-
by-country. 

41 Укупни обрт у послу факторинга у САД је 95 милијарди евра, http://www.fci.nl/
about-fci/statistics/current-factoring-turnover-by-country.

42 Тако је обрт у послу факторинга за Немачку 129 милијарде евра, Француску 153 
милијарде евра, Велику Британију 226 милијарде евра. http://www.fci.nl/about-fci/
statistics/current-factoring-turnover-by-country. С тим да посао факторинга доживља-
ва експанзију и у Кини. Видети: Hongwen Zhu, „Development and Regulation of the 
Business of Factoring in China“, JBL, 2007, стр. 67–89.

43 Ако у том смислу не можемо да се поредимо са најразвијенијим државама, свакако 
су од значаја подаци о томе где су у погледу трговине тражбинама државе у регио-
ну југоисточне Европе. У Словенији је укупан годишњи промет у послу факторин-
га 650 милиона евра, од чега је 550 милиона вредност домаћег факторинга, док 100 
милона евра представља међународни факторинг. У Хрватској је укупан обрт 2,793 
милиона евра, од чега већина отпада на домаћи факторинг 2,736 милиона, док се 
занемарљиво мали део послова факторинга одвија са иностранством (у вредности 
од 57 милиона евра). У Босни и Херцеговини је укупан обрт 45 милиона, од чега 30 
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али у зависности од циља који се жели постићи уступањем, то може 
бити и цесија потраживања на испоруку робе или вршење услуга.44

Продаја тражбина, односно цесија је у основи многих правних 
трансакција, без којих је незамисливо функционисање савременог тр-
жишта.45 Овде се пре свега мисли на факторинг и секјуритизацију.

У НСГЗ46 је понуђено неколико дефиниција уговора о факторингу. 
Уговором о факторингу уступилац потраживања (клијент) обавезује се 
да пренесе на фактора постојећа или будућа потраживања из уговора из 
продаје робе или вршења услуга трећим лицима, а фактор се обавезује 
да уз провизију и наплату трошкова наплати потраживања у корист 
клијента и/или гарантује наплату, као и да кредитира уступиоца пот-
раживања и врши друге факторинг услуге.47

У правној науци се истиче да је пренос потраживања на фактора 
основна обавеза клијента из уговора о факторингу. Тај пренос се врши 
путем цесије.48 Међутим, дугорочан пословни однос у чијој основи је 
уговор о факторингу подразумева читав пакет услуга и превазилази 
оквире продаје одређене тражбине.49 Отуда се уговор о факторингу у 
модерном праву дефинише знатно шире. Уговором о факторингу једна 
страна продавац потраживања своја постојећа и (или) будућа новча-
на потраживања настала испоруком робе или вршењем услуга при-
вредницима уступа другој уговорној страни фактору, а овај за одгова-
рајућу накнаду преузима све или најмање две од уобичајних обавеза 
фактора да:

милиона представља домаћи, а 15 милона међународни факторинг. Видети: http://
www.fci.nl/about-fci/statistics/current-factoring-turnover-by-country.

44 Axel Flessner, Hendrik Verhagen: Assignment in European private international law: claims 
as property and the European Commission’s „Rome I Proposal“, München 2006, стр. 2.

45 „Receivables financing can take the form of an outright transfer (assignment) of the col-
lateral (as in factoring, invoice discounting, and sales of receivables in the context of se-
curitization transactions) as an alternative to the grant of conventional security right“. 
Catherine Walsh, „Security Interest in Receivables“ у: Horst Eidenmüller, Eva-Maria 
Kieninger (eds.), The Future of Secured Credit in Europe, ECFR, Special Volume 2, стр. 
322.

46 Грађански законик Републике Србије, Друга књига, Облигациони односи, Влада 
Републике Србије, Комисија за израду грађанског законика, Београд 2009 (Пред-
нацрт).

47 Чл. 1274, ст. 1 (Варијанта I) НСГЗ.
48 Факторинг у српском праву није изричито регулисан, али је предлог за нормирање 

тог института дат у Нацрту Грађанског законика чл. 1274 – чл. 1285. Видети: Је-
лена Перовић, „Модерни уговори, Компаративна анализа – факторинг“, Форум за 
грађанско право за југоисточну Европу, Избор радова и анализа, Прва регионална 
конференција, Цавтат 2010, Књига III, стр. 399.

49 Видети: Мара Тодоровић, Уговор о факторингу (магистарски рад), Београд 1979; Vi-
lim, Gorenc, Ugovor o factoringu, Zagreb 1988; Борис Kојић, „Уговор о факторингу“, 
Правни живот 9–10/1993, стр. 1457–1468; Марија Крвавац, „Уговор о факторингу“, 
Правни живот 11/2003, стр. 497–507.
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• финансирањем подстиче ликвидност продавца потраживања,
• прихвата ризик немогућности наплате услед неликвидности 

дужника,50

• евидентира уступљена потраживања и
• предузима радње у циљу њихове наплате.51

Друкчије казано, уговор о факторингу је сложен правни посао који 
у зависности од скупа услуга које су уговорене, по правилу, садржи еле-
менте различитих уговора: уговора о продаји потраживања,52 уговора 
о кредиту, уговора о есконту, уговора о делу. У пословној пракси се као 
нарочито значајан истиче међународни факторинг, код којег се прода-
вац и купац налазе у различитим државама. Факторинг, у овом случају, 
олакшава платни промет са иностранством. Клијент сарађује само са 
домаћим фактором и тако избегава трошкове савладавања различитих 
правних система и језичких баријера.

Секјуритизација53 или, како се у пословној пракси још назива, 
структурно финансирање (енг. „structured finance“) представља техни-
ку финансирања уступањем тражбина посебним у ту сврху креираним 
правним ентитететима. То формирање збира тражбина (енг. „pooling 
assets“) омогућава њихову каснију продају инвеститорима у форми хар-
тија од вредности. Секјуритизацијом се остварују различити циљеви, па 
постоје и различите подврсте овог посла. Један од њених најчешћих об-
лика је секјуритизација зајмова према потрошачима, нарочито зајмова 
за куповину станова и кућа (енг. „residental home mortgages“).54

Економски интерес код посла цесије се, по правилу, налази у бр-
зом претварању тражбина у новац, снижавању расхода за опслуживање 
задужења и потпуном ослобађању од ризика неликвидности дужника. 

50 Неки аутори овде додају и активност процене платежне способности дужника. B. 
Bjørn (1995), стр. 19.

51 Упоредити излагање о природи факторинга. Noel Ruddy, Simon Mills, Nigel Davidson, 
Salinger on Factoring, London 2006, стр. 1–2.

52 Основни елемент америчког и енглеског факторинга је куповина тражбина (енг. 
„outright purchase of debt“). B. Bjørn (1995), стр. 33.

53 Чини се да би најпогоднији превод овог термина на српски језик био ухартијавање, 
с обзиром на то да је сврха ове правне операције обједињавање тражбина у имови-
ни посебног правног ентитета и њихово конвертовање у хартије од вредности по-
годне за трговање на тржишту капитала. Уместо свих, о овој техници финансирања 
видети: Steven Schwarcz, „The Universal Language of International Securitization“, 12 
Duke J. Comp. & Int’l L. 285, Spring 2002, стр. 285–307.

54 У САД, практично највећи део овог тржишта држе само две компаније: „Fannie 
Mae“ and „Freddi Mac“ које су „Government Sponsored Enerprises“ основане од Кон-
греса који практично гарантује за обвезнице и друге хартије од вредности изда-
те од ових установа. Видети: Christopher Peterson, „The political Economy of Con-
sumer Credit Seсuritization: Comparing Predatory Lending in Home Finance in the US, 
UK, Germany and Japan“ у: Johanna Niemi, Iain Ramsay, William C. Whitford (eds.), 
Consumer credit, debt and bankruptcy:  comparative and international perspectives, Ox-
ford 2009, стр. 33.
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Отуда модерни правни системи виде прометљивост тражбина као наче-
ло.55 Савремeни законодавац полази од тога да уговорни односи данас 
нису засновани на афилијацији већ су искључиво резултат одмеравања 
користи и трошкова. Ако уступањем тражбине дужник није доведен у 
правно лошији положај, онда нема разлога да правни поредак интер-
венише било каквом забраном. Сходно напред наведеном, чини се да је 
у привредним односима, нарочито у прекограничном промету, продаја 
тражбина толико учестала да дужник на њу унапред може да рачуна.

Иако је обим трговине тражбинама кроз послове факторинга56 и 
форфетинга57 у нашој земљи „миљама далеко“ од обрта који је уобичајен 
у светским оквирима, није тешко претпоставити да ће у годинама које 
следе, истовремено са јачањем наше привреде и њеним укључивањем у 
глобалне тржишне токове, уговорно уступање добити на значају: било 
непосредном продајом тражбина, било продајом хартија од вредности у 
које су тражбине инкорпорисане.

Цесија, слично као и други правни институти има и своје наличје. 
Тако Ћепулић као недостатке цесије наводи то да „лакоми шпекулан-
ти могу прекупити двојбене тражбине за јефтин новац и неизвесност 
дужника у особи његова веровника“.58 Међутим, чини се да позитивни 
аспекти цесије претежу, па се може рећи да је посао продаје тражбина 
постао conditio sine qua non савременог правног промета.

Све ово је и навело поједине ауторе да закључе:
„Ако нас питају чије је то откриће одлучујуће утицало на богат-

ство људске врсте, можемо слободно рећи да је то човек који је открио 
да је потраживање роба којом се може трговати.“59

2. ПРЕДМЕТ И МЕТОД ИСТРАЖИВАЊА

Цесија је једна од тема на којој су оштрину свога пера испробали 
многи великани домаће и стране правне науке. Отуда се на самом по-
четку овог истраживања, као „провалија“ пред нама отворило питање, 
како избећи понављање, односно „научну рециклажу“ чија се популар-
ност из материје заштите животне средине уочљиво прелила и у правну 
књижевност. Упркос потенцијалним приговорима да наше осветљавање 

55 Gerard McMeel, „The modern law of assignment: public policy and contractual restric-
tions of transferability“, LMCLQ 483, 2004, стр. 483.

56 Опширније о правним особинама факторинга: Мирко Васиљевић, Трговинско пра-
во, Београд 2011, стр. 370–373.

57 О одликама форфетинга: М. Васиљевић (2011), стр. 374–376.
58 Ivan Ćepulić, Sistem općeg privatnog prava, Zagreb 1925, стр. 380.
59 Енг. „The man who first discovered that a debt is a saleble commodity“. Видети: Henry 

Dunning Macleod, The Theory and Practice of Banking, London 1892, стр. 200; Наведено 
према: G. Tolhurst (2006), стр. 3.



24 Ненад С. Тешић: Продаја и пренос потраживања

феномена тражбине и цесије као његог преноса, данас када је о томе 
„све написано“ више личи на покушај да се исцеди још неколико „капи 
из суве дреновине“, него на истинску могућност да се у овој области 
понуди нешто ново, пошли смо у ово путешествије добро наоружани: 
инатом и стрпљењем. Избегавајући „интелектуално одметништво по 
сваку цену“ као самодовољан квалитет, у овом раду смо једноставно по-
кушали да „партитуре везане за једну класичну тему одсвирамо у нешто 
другачијем аранжману“.

а) Хипотезе и постављени циљеви
Истраживачки задатак који смо себи поставили у овом раду јесте испи-

тивање теоријског модела уговорне цесије доминантног у српском праву.
Тај модел је утемељен на две корелативне хипотезе, чија ће валид-

ност овде бити подвргнута научном суду.
I Сходно првој хипотези, предмет уговорне цесије је тражбина60 

схваћена као правна веза дужника и повериоца.
II Друга хипотеза, чију ваљаност ћемо овде испитати, каже да је уго-

ворна цесија „промена активног субјекта облигационог односа“61 и као 
таква пример персоналне суброгације.62

60 Тако, на пример, и словеначки аутори „predmet iszpolnitve pri cesiji je terjatev ki naj 
preide iz ene premoženjske sfere v drugo“. Nina Plavšak, Miha Juhart, Renato Vrenčur, 
Obligacijsko pravo (Splošni del), Ljubljana 2009, стр. 1093.

61 О. Станковић у: О. Станковић, В. Водинелић, Увод у грађанско право, Београд 2007, 
стр. 137. Чини се да је наша правна теорија у том погледу готово једногласна. Пре-
ма Г. Никетићу, цесија је промена субјекта у дуговинском односу на страни по-
вериоца. Видети: Гојко Никетић, Специјални део грађанског права, II Облигационо 
(тражбено) право, А. Општи део Облигационог (тражбеног) права, Београд, 1928, 
стр. 27–28. За проф. Бартоша, цесија или уступљење је промена субјекта у обавези. 
Милан Бартош, Основи приватног права, Београд, стр. 157. Према проф. Радишићу, 
поверилац у облигационом односу може бити замењен на три различита начина: 
1) путем универзалне сукцесије, 2) путем преузимања уговора и 3) путем уступања 
тражбине. Јаков Радишић, Облигационо право, Београд 2004, стр. 375. Према проф. 
Милошевићу: „Под уступањем тражбине подразумева се долажење новог лица на 
поверилачкој страни у постојећи облигациони однос“ ... „нови поверилац заузима 
место старог повериоца.“ Љубиша Милошевић, Облигационо право, Београд 1970, 
стр. 249 и стр. 251. О цесији као промени субјекта у облигацији видети и проф. Пе-
ровић, Коментар уз чл. 436 ЗОО, Слободан Перовић, Драгољуб Стојановић, Комен-
тар Закона о облигационим односима, Књига I Београд 1980, стр. 990; тако и Богдан 
Лоза, Облигационо право – Општи део, Београд 2000, стр. 52–53; „Нови субјекти 
само улазе и поштују затечени идентитет облигационог односа“. Бранко Мора-
ит, Облигационо право, Бања Лука 2010, стр. 117. Према проф. Антићу: „Промене 
субјекта у облигацији су промене које могу обухватити поверилачку или дужничку 
страну“, Оливер Антић, Облигационо право, Београд 2011, стр. 123. О цесији у ок-
виру промене субјеката у облигационом односу и Драгор Хибер у: Оливер Антић, 
Драгор Хибер, Марко Ђурђевић, Облигационо право (према белешкама са преда-
вања средила Маша Мишковић – необјављено), Београд 2011, стр. 13.

62 Према проф. Гамсу: „Имамо две врсте персоналне суброгације или промене лица у 
уговору према томе да ли се мења поверилац или дужник. Промена поверилаца се 
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б) Структура рада

Написано у овој анализи смо, зарад боље прегледности, поделили у 
три веће целине и неколико мањих, претежно руковођени постављеним 
циљевима истраживања:

У првом делу: трагамо за предметом цесије.
У другом делу: испитујемо дејства цесије.
У трећем делу: синтетизујемо размишљање о томе шта је предмет 

цесије и како се преноси из једног имања у друго.

в) Методолошки приступ

У објашњењу метода који смо користили у овом раду послужиће-
мо се спортском терминологијом. Већину удараца (аргумената) упу-
тили смо са „основне линије“, што је у овом случају расправа из угла 
позитивног права. Ово из разлога што нам је жеља да ови редови не 
оду у „out“ (ван терена) већ да буду од користи у примени постојећег 
права, али и креирању новог права цесије.63 У изузетним случајевима 
када је то неопходно „излазићемо на мрежу како би можда поенти-
рали“, указујући на нека корисна решења из упоредног законодавства 
и пословне праксе.64 Притом смо нарочито водили рачуна о резулта-
тима до којих су дошле угледне комисије за хармонизацију правних 
правила у области уговорног права. Поређење тих решења са нормама 
нашег позитивног права и њихово пажљиво проучавање, без „слепог 
преписивања“, чини се, доноси додатну вредност за српско право de 
lege ferenda.65

зове цесија, а промена дужника пријем дуга.“ Андрија Гамс, Љиљана Ђуровић, Увод 
у грађанско право, Београд 1994, стр. 183. Слично и проф. Водинелић: „Персонална 
суброгација је замена било садашњег повериоца било садашњег дужника другим 
лицем које уместо њега на основу закона или уговора постаје нови поверилац, одн. 
дужник.“ Владимир Водинелић, Грађанско право, Увод у грађанско право и Општи 
део грађанског права, Београд 2012, стр. 288

63 „Приликом избора појединих решења као последица ове или оне теорије се 
мора водити рачуна о потребама практичног живота“... Слободан Перовић, 
„Кодификација уговорног права у савременим условима“, Правна ријеч 16/2008, 
стр. 117.

64 „Традиционални компаративни метод заснован на функционалном приступу ће ве-
роватно наставити да игра значајну улогу у даљој еуропеизацији приватног права.“ 
Reinhard Zimmermann, „Comparative Law and the Europeanization of Private Law“, у: 
Mathias Reimann, Reinhard Zimmermann (eds.), The Oxford Handbook of Comparative 
Law, 2008, стр. 577.

65 Значај принципа европског уговорног права се огледа и у томе што могу да послу-
же као инспирација за национална законодавства, судове и правну науку. R. Zim-
mermann (2008), стр. 563.
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г) Границе предмета истраживања

г.а. Сфера интересовања
У правној науци се истиче да располагање тражбинама укључује 

три могућа начина: отуђење, уступање у циљу обезбеђења и залагање.66 
Такође се наводи да је цесија могућа на основу правног посла, на основу 
закона (cessio legis), као и на основу судске наредбе.67 Ипак „најчешће 
бива пренос тражбина по уговору или споразуму странака“.68 Из тог 
разлога, наша пажња је усмерена, пре свега, на уговорну цесију (cessio 
voluntaria). Конкретније, своје излагање смо ограничили на уступање 
потраживања (нем. „Forderungsabtretung“), која произилазе из уговор-
ног облигационог односа (нем. „vertragliche Schuldverhältnisse“). Ово из 
разлога што је уступање тражбина које за свој извор имају узајамно-
обвезујући (синалагматичан) уговор у пракси уобичајено.

У првом плану је облигационоправни уговор (нем. „schuldrechtli-
che Vertrag“)69 који доводи до цесије (pactum de cedendo).70 Притом, овај 
уговор може имати различите облике. У том смислу, надаље се пре свега 
бавимо цесијом (venditionis causa), дакле оном која је заснована на уго-
вору о продаји.71 Из сфере истраживања искључени су други послови 
уступања потраживања уз накнаду (на пример: пренос тражбина на ос-

66 У немачком праву се код располагања (нем. „Verfügung“) прави разлика између 
отуђења (нем. „übertragung“) и оптерећивања (нем. „belastung“). За компензацију и 
опрост дуга (одрицање) истиче се да је и овде реч о располагању, али не у правном 
промету већ у односу на дужника. Karl Larenz, Lehrbuch des Schuldrechts, Erster Band, 
Allgemeiner Teil, München 1987, стр. 570.

67 J. Busche у: Ј. von Staudinger, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungs-
gesetz und Nebengesetzen, Buch 2, Recht der Schuldverhältnisse, §§ 397–432 (Erlass, Abtre-
tung, Schuldübernahme, Mehrheit von Schuldnern und Gläubigern), M. Löwisch (red.), 13. 
Bearb.– Berlin: Sellier – de Gruyter, 2005. стр. 78.

68 Лазар Марковић, Облигационо право, Београд 1997, стр. 336.
69 Eugen Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (ohne Deliktsrecht), 2. 

Aufl., Zürich (Schulthess) 1988 (vgl. Nr. 22). стр. 553. www.eugenbucher.ch. 
70 Римски правници су израз pactum употребљавали у три значења а) у најширем зна-

чењу сваке сагласности воља (consensus, conventio); б) у ужем значењу споразума 
странака који није контракт; и в) у најужем значењу споразума странака који има 
заштиту (actio), а није контракт. Видети: Д. Стојчевић (1985), стр. 281. Када је пре-
стала потреба за заступништвом, којим су се посредно остваривала дејства цесије 
и actio per transpositionem, односно када је цесионару у време Антонина Пија дата 
могућност самосталне заштите, pactum de cedendo је доспео у групу заштићених 
(обучених) паката (pacta vestita). О подели ових споразума на nuda pacta и pacta 
vestita (израз настао у средњем веку) у оквиру којих је прављена разлика између: 
pacta adiecta (допунски пактови), pacta praetoria (преторски пактови), pacta legitima 
(законски пактови). Видети: М. Милошевић (2011), стр. 383–387. „Пакта којима је 
обезбеђена правна заштита, имала су дејство као и контракти, али су их римски 
правници сматрали посебним изворима облигација.“ Видети: Ж. Бујуклић (2011), 
стр. 386.

71 Тако је, на пример, у француском праву цесија регулисана у делу грађанског зако-
ника везаном за уговор о продаји.
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нову уговора о размени и уговора о уступању уместо испуњења), као и 
доброчина располагања тражбинама (на пример: на основу уговора о 
поклону)72 и др.

Друкчије казано, постављене радне хипотезе: да је предмет цесије 
тражбина и да је цесија суброгација активног субјекта облигационог 
односа ставићемо на пробу управо у оној правној ситуацији која је на 
тржишту најчешћа, дакле у контексту продаје тражбина које потичу из 
двостранообвезујућег (синалагматичног) уговора.

г.б. Шта је остало изван граница
Сада, када смо у кратким цртама назначили оно чиме ћемо се бави-

ти у овој студији, остаје нам да поменемо и оно што превазилази оквире 
предузетог истраживања.

Уговорна цесија може послужити за постигнуће најразличитих 
циљева:73 за отуђење, али и уступање у циљу обезбеђења. Отуђење које 
је овде предмет нашег интересовања јестe потпуно уступање тражбине, 
а не делимично или фидуцијарно.74 Уступање ради обезбеђења, залога 
на тражбини75 или заснивање плодоуживања76 нису предмет наше ана-
лизе, осим када је осврт на ове институте неопходан за боље осветља-
вање положаја самог пријемника у односу на титуларе других права на 
потраживању.77

Изван наше оптике остала је и принудна цесија, код које је повери-
лац дужан да на другога пренесе своје потраживање, иако се на то није 
уговором обвезао.78

72 „На основу таквог уговора, већ у моменту закључења, долази до осиромашења 
једне стране и обогаћења друге јер за потраживање које је до тада постојало у имо-
вини повериоца, које прелази у имовину пријемника, пријемник не даје ништа за-
узврат.“ Марко Ђурђевић, Уговор о поклону, Београд 2012, стр. 126.

73 Према Ћепулићу, „та кауза може бити уговор цесиони уговор, погодба уступна... 
(pactum de cedendo), одредба последње воље, одредба суда или закона.“ I. Ćepulić 
(1925), стр. 381.

74 О привременом отуђењу би се могло говорити у случају када је потраживање про-
дато под раскидним условом, а услов је наступио.

75 Овде се преноси део оне правне моћи који то само право осигурава и то у једну 
одређену сврху: за задовољење заложног повериоца из припадајућег потраживања. 
То се реализује наплатом заложеног потраживања и враћањем вишка. K. Larenz 
(1987), стр. 570.

76 То је преношење ограничене правне моћи у односу на пуно право (потраживања) 
које плодоуживацу омогућава корист. Попут сваког успостављања ограниченог 
права на неком објекту, разуме се, и заснивање плодоуживања на потраживању је 
делимичнан пренос овлашћења која се налазе у праву (овде потраживању), и то на 
одређено време. Тако о заснивању плодоуживања на тражбини. K. Larenz (1987), 
стр. 570.

77 O подели начина отуђења: Јожеф Салма, Облигационо право, Нови Сад 2007, стр. 128.
78 Светислав Митриновић, „Уступање тражбина (цесија)“, Архив за правне и друшт-

вене науке, 1913, стр. 187.
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Тражбине могу бити оличене и у хартијама од вредности, али њи-
хов промет излази изван оквира нашег актуелног интересовоња.79 Ово 
не из разлога што је уступање тражбина преносом хартија од вредности 
без теоријског и практичног значаја, већ управо супротно. Цесија пре-
носом хартија од вредности заслужује посебан рад сличног обима као 
и овај.

До преноса тражбине може доћи и у случају статусних проме-
на привредних друштава (припајање, спајање, подела, издвајање).80 
Наслеђивање уобичајно подразумева уступање тражбине, и то mortis 
causa. Наследник улази у права и обавезе оставиоца, постаје дакле пове-
рилац свих оставиочевих тражбина које су преносиве.81 Ипак, ти обли-
ци универзалне сукцесије у којима је тражбина део неке шире имовин-
ске целине, овога пута, не улазе у наш видокруг.82

За прекогранично уступање су од нарочите важности правила о 
праву меродавном за уступање. Ово питање је уређено у окриљу међу-
народног приватног права.83 Важи правило да је за односе цедента и 
цесионара меродавно право које се иначе примењује на уговор који је 
основ уступања (на пример, уговор о продаји потраживања).84 С дру-
ге стране, на дејство уступања потраживања према дужнику који није 
учествовао у уступању меродавно је оно право које иначе важи за пот-
раживање.85

У Европској унији (ЕУ) се у овом погледу примењује Римска уредба 
о меродавном праву за уговорне облигације која важи како у грађан-
ским, тако и у трговачким стварима (енг. „contractual obligations in civil 
and commercial matters“).86 Сходно слову ове Уредбе, ако нешто друго 

79 Право из хартије од вредности на име преноси се цесијом (чл. 242 ЗОО). 
80 Чл. 485 Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011).
81 Драгољуб Аранђеловић, Основи облигационог права, Општи део, Београд 1929, стр. 

118.
82 Упоредити Jacques Ghestin, La transmission des obligations en droit positif français, 

LGDJ, Paris 1980, стр. 8.
83 Закон о решавању сукоба закона са прописима других земаља („Сл. лист СФРЈ“, бр. 

43/82 и 72/82 – испр., „Сл. лист СРЈ“, бр. 46/96 и „Сл. гласник РС“, бр. 46/2006 – др. 
закон) – ЗРСЗ.

84 Видети: Тибор Варади, Бернадет Бордаш, Гашо Кнежевић, Владимир Павић, Међу-
народно приватно право, Београд 2008, стр. 410. Притом, наглашава се да правило 
овакве садржине о меродавности права које се примењује на уговор који је основ 
уступања не постоји изричито у самом Закону, али га намеће логика решавања 
сукоба закона (однос опште и посебне колизионе норме). Видети: Коментар уз чл. 
24 ЗРСЗ, Михајло Дика, Гашо Кнежевић, Срђан Стојановић, Коментар Закона о 
међународном приватном и процесном праву, Београд 1991, стр. 86.

85 Чл. 24. ЗРСЗ. Долази до примене тзв. акцесорног повезивања, меродавно је оно 
право које је меродавно за сам уговор из кога потраживање потиче. Дика, Кнеже-
вић, Стојановић (1991), стр. 87–88.

86 Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 
2008, on the law applicable to contractual obligations (Rome I), „Official Journal of the 
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није уговорено, у случају уговорног преноса тражбина (енг. „voluntary 
assignment of claims“),87 меродавно право за однос уступиоца и пријем-
ника је оно које је према Уредби меродавно за уговор уступиоца и при-
јемника. Док се право меродавно за уступљено потраживање примењује 
и у погледу уступивости, однос између пријемника и дужника и усло-
ве под којим уступање може да се истиче наспрам дужника и када ће 
се сматрати да је дужник одужио обавезу.88 Међутим, Римска уредба 
I оставља отворено питање меродавног права за дејство цесије према 
трећим лицима. У упоредном праву и теорији се појављује мноштво со-
луција за ову ситуацију. Да се за меродавно право узме:

• право уговора о уступању;89

• право уступљеног потраживања;90

• право земље пребивалишта изворног дужника (енг. „original 
debtor“);

• право земље пребивалишта уступиоца потраживања (енг. 
„assignor’s habitual residence“).91

Летимичан поглед на мноштво понуђених решења показује да ово 
питање заслужује посебу расправу сличног обима као овај рад.

Изван сфере нашег интересовања остали су, дакле, сви они инсти-
тути који у поређењу са продајом тражбина нису довољно чести на тр-
жишту, или из неког другог разлога нису могли битније утицати на по-
тврђивање или оспоравање владајућег теоријског модела цесије у нашем 
праву.

3. НАЗИВЉЕ

У контексту продаје тражбина као специфичног облика цесије упо-
требљавају се разнолики термини. Отуда, на самом почетку, осећамо 
потребу да одређене појмове вежемо за одговарајуће термине и украт-
ко појаснимо разлоге за такав избор. Ово како из разлога доследности 
у изражавању, тако и бољега разумевања често сложених пословних 

European Union“, L 177/6, 4.7.2008. Oпширније о делокругу примене Римске уредбе 
I. Видети: Richard Plender, Michael Wilderspin, European Private International Law of 
Obligations, Sweet & Maxwell, 2009, стр. 94.

87 Исто правило важи и за уговорну суброгацију. чл. 14, ст. 1 Римске уредбе I.
88 Чл. 14, ст. 2 Римске уредбе I.
89 Приступ прихваћен у Холандији. R. Plender, M. Wilderspin (2009), стр. 368.
90 Приступ прихваћен у Немачкој и Енглеској. R. Plender, M. Wilderspin (2009), стр. 

368.
91 Приступ UNCITRAL конвенције о уступању. Видети: R. Plender, M. Wilderspin 

(2009), стр. 368.
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операција са мноштвом субјеката који предузимају различите правне и 
фактичке радње.

а) Субјекти

„Пренос тражбине интересује три лица.“92 У нашем праву се та лица 
углавном означавају терминима: уступилац, пријемник и дужник. Ово 
је законска терминологија, али се у правној књижевности једнако кори-
сте и латински пандани тих израза: cedent, cesionar и cessus. Пре усвајања 
Закона о облигационим односима,93 у нашој правној литератури корис-
тила се нешто друкчија терминологија. Тако проф. Марковић говори о 
досадашњем повериоцу и новом повериоцу.94 Никетић користи термин 
уступитељ за цедента, док цесуса зове уступљени дужник.95 За проф. Н. 
Перића „лице које уступа своје право другоме је преносилац права, а 
онај који прима право правни последник или правопријемник“.96 Према 
И. Ћепулићу „онај који тражбину преноси, зове се уступник (cedent); 
онај који је стиче преносом зове се уступовник (cesionar), а дужник про-
тив кога иде пренесена тражбина, зове се дужник уступљени (cessus)“.97

Сматрамо да је у ери електронских комуникација термин пријем-
ник попримио једно сасвим друго значење. Развој технике је довео до 
широке употребе овог израза у свакодневном животу, али тако да више 
асоцира на ствар него на лице: радио и ТВ пријемник, пријемник са-
телитског сигнала (у смислу „receiver“). Чини се да би употреба израза 
прибавилац или прималац98 тражбине у овом контексту отклонила мо-

92 Л. Марковић (1997), стр. 335.
93 „Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ“, бр. 

31/93 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Уставна повеља.
94 Л. Марковић (1997), стр. 335. У литератури се јављају и термини стари поверилац 

и нови поверилац. Видети: Владан Станковић, одредница „Цесија“, Енциклопедија 
имовинског права и права удруженог рада, Том I, Београд 1978, стр. 129.

95 Г. Никетић (1928), стр. 28.
96 Нинко Перић, Основи грађанског права, Општи део, Београд 1923. 
97 I. Ćepulić (1925), стр. 381. У савременом хрватском праву се код цесије или уступа 

тражбине стари веровник зове цедент или уступитељ, нови веровник се зове цеси-
онар или приматељ, а дужник се назива цесус. Petar Klarić, Martin Vedriš, Građansko 
pravo (Opći dio, stvarno pravo, obvezno i nasljedno pravo), Zagreb 2009, стр. 445.

98 Термин прималац изгледа отклања приговор да се израз прибавилац користи и за 
стицаоца права својине. Tоме у прилог говори и то што се чини да термин при-
малац морфолошки доследније прати и називе осталих уговорних страна у ЗОО: 
купац, закупац, послугопримац и сл. Тако у једној судској одлуци: „Потраживање 
тужиоца (као уступаоца потраживања) према туженом (као примаоцу потражи-
вања) је престало даном закључења уговора о цесији“ (из пресуде Вишег трговин-
ског суда, Пж. 6065/2005(1) од 5. септембра 2005. године). Paragraf Lex. Суд сасвим 
прихватљиво користи термин прималац потраживања за цесионара, с тим да се са 
употребом термина „уступалац“ за цедента не можемо сложити (верујући да је у 
питању lapsus calami).
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гуће недоумице. Ипак, у овом раду ћемо остати верни терминима које 
је, у том погледу, препоручио проф. Михаило Констатиновић – усту-
пилац и пријемник.99 Паралелно са законском терминологијом, када то 
„ритмика реченице“ буде захтевала, користићемо термине иницијал-
ни (првашњи) поверилац за цедента, односно потоњи поверилац за 
пријемника.

б) Објекат

У упоредном праву влада прилична неуједначеност у погледу одго-
варајућег термина за објекат на који се цесија односи. Док је немачка 
литература устаљена у погледу назива за објекат цесије – „Forederung“, 
а француска: „créance“, у правним изворима и литератури на енглес-
ком језику, у овом погледу, постоји прилична конфузија. Амерички 
Једнообразни трговачки законик кандидује термин „account“,100 док је 
на Острву доминантан термин receivables.101 PECL користи синтагму: 

99 Решења уобичајног за ауторе који припадају „београдској правној школи“ држаће-
мо се и у погледу синтагме писмена форма, иако се у новијој литератури и законо-
давству све више употребљава синтагма писана форма. Друго решење полази од 
тога да термин „писмено“ упућује на начин како је нешто написано, па је писмено 
нешто што је написано у складу са језичким правилима, а неписмено нешто што 
не води рачуна о тим правилима. Нама се чини да је синтагма „писмена форма“ 
у правном контексту ипак бољи избор. Литерарни контракти су се од вербалних 
контраката, у римском праву, разликовали управо по сачињаву одговарајуће ис-
праве. Да је суштина ове форме у документу којим се доказује постојање и сад-
ржина изјаве воље упућују и грчки појмови, касније преузети у римском праву: 
chirographum и syngrapha, али и термин instrumentum stipulationis, како је у време 
Цицерона означавана исправа о закљученој стипулацији. Видети: М. Милошевић 
(2011), стр. 348. Такав акт (исправа) у нашем језику се назива „писмено“, али и 
„писмо“, на пример, мајсторско писмо, с тим што се „писмо“ појављује и у значењу 
књига, нa пример, Свето писмо. Упоредити: одредница „писмо“ Вук С. Караџић, 
Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима, Београд 1935, стр. 
518. За уговорнике је, по правилу, боље да оно о чему су се договорили имају на-
писмено. Писано може бити и нешто са смислом, али и без смисла. С друге стра-
не, „писмено“ је увек смислени акт у коме је материјализована воља лица који је 
изјављују. Синтагма „писмена форма“ иде у корак и са технолошким напретком 
јер је „писмено“, као документ, све оно што је креирано коришћењем одговарајућег 
писма, дакле и његов електронски еквивалент. Супротно томе, термин „писано“ 
више упућује на ручно сачињавање исправе (помоћу оловке, пера и сл.) и није при-
мерен за електронска документа која, по правилу, настају куцањем (дактилографи-
сањем). За употребу синтагме „писмена форма“ видети: Михаило Константиновић, 
чл. 43 Скица за законик о облигацијама и уговорима и чл. 72 ЗОО.

100 Harry C. Sigman, Eva-Maria Kieninger, „The Law of Assignment of Receivables in Flux, 
Still Uncertain, Still Non Uniform“ у: H. C. Sigman, E. M. Kieninger, Cross-Border Secu-
rity over Receivables (eds.), Sellier 2009, стр. 4.

101 За кога неки аутори истичу да је више економски појам (енг. „Receivables is not a 
traditional legal term, but rather a business term.“) У Енглеској се историјски користио 
термин „book debts“, који је у модерној пословној пракси све мање у употреби. H. 
Sigman, E. M. Kieninger (2009), стр. 3–4.
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„claim right to performace“, DCFR „right to performace“, док Принципи 
UNIDROIT за предмет уступања користе још сложенију фразу „right to 
payment of a monetary sum or other performance from a third person“.102 
Ми ћемо објекат на који се уступање односи, по потреби, звати тражби-
на или потраживање.103

в) Радње

За пренос тражбине, који је предмет нашег интересовања у овом 
раду, у предлозима за хармонизацију уговорног права углавном се кори-
сте термини пуни пренос (енг. „outright transfer“) или продаја потражи-
вања (енг. „true sale“).104 Отуђење тражбине се тако раздваја од преноса 
са циљем обезбеђења (енг. „transfer for security purpose“). Отуда ћемо и 
ми отуђење тражбине звати „цесија којом је тражбина посве уступље-
на“, а по потреби и продаја тражбина. У нашој правној књижевности се 
паралелно са латинском термином – цесија, појављују и термини: уступ 
и уступљење.105

За уговор између уступиоца и дужника из кога проистиче уступље-
но потраживање у упоредном праву и предлозима хармонизације уго-
ворног права користе се различите синтагме, на пример, оргинални 
уговор (енг. „orginal contract“).106 У немачком праву се употребља израз 
главни уговор (нем. „Hauptvertag“), а у француском праву је то уговор 
креатор (фр. „contrat génératur“). Ми ћемо за овај уговор користити 
формулацију „уговор извор уступљене тражбине“.

Закон о облигационим односима радњу информисања дужника о 
цесији назива обавештење дужника. Mи ћемо овај термин употребљава-
ти у истом значењу као и термин „нотификација“, који своје извориште 
има у латинском језику, па је, чини се, универзално препознат. Пре усва-
јања ЗОО, за информисање дужника о цесији су се користили и неки 
други термини, на пример: сигнификација107 и цертиоризација.108

102 Чл. 9.1.1 UNIDROIT принципа.
103 Свесни смо околности да термин тражбина није законски и да се изобичајио из 

нашег правничког језика. Нама једнако природно изгледа да оно што неко тражи 
(предају ствари или исплату) зовемо тражбина, као што то можемо звати и потра-
живање. Опширније о аргументима у прилог очувања термина тражбина за пред-
мет тражења у српском језику видети: Ненад Тешић, Регистрована залога, Београд 
2007, стр. 21–22.

104 У банкарском жаргону се користи термин selling loan assets. Ross Cranston, Principles 
of Banking Law, Oxford 2005, стр. 360.

105 § 1333 Предоснова Грађанског законика (1934).
106 чл. 5 (а) UNCITRAL конвенција о уступању (2004).
107 Бранислав Гавански, Уступање потраживања уговором (докторска дисертација), 

Нови Сад 1982, стр. 79.
108 Д. Аранђеловић (1929), стр. 121. Ово и у варијанти „церциорација“. Видети: С. Јак-

шић, Облигационо право, Сарајево 1960, стр. 421.
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Г) ОСТАЛО

Када је реч о означавању страних прописа, определи смо се да ове 
правне изворе зовемо на српском језику, што је нарочито захвално када 
су у питању рецимо: Грађанки кодекс Руске Федерације или Холандски 
грађански законик. Такав приступ уноси и одређену јасноћу када су у 
питању француски, италијански и шпански Грађански кодекси који у 
изворним језицима имају исту скраћеницу CC.

Осим тога, може се уочити да је ово означавање уобичајно у нашој 
цивилистици, па је тако:

• Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) – НГЗ,
• Österreich Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (AGBG) – АГЗ,
• Code Napoléon (Code civil des Français) – ФГЗ,
• Schweizerisches Zivilgesetzbuch (ZGB) – ШвГЗ,
• Schweizerische Obligationenrecht (OR) – ШвОЗ,
• Гражданский Кодекс Российской Федерации (ГК РФ) – РГЗ,
• Codice Civile Italiano – ИГЗ,
• Nieuw Nederlands burgerlijk wetboek – ХГЗ,
• Draft Civil Code for Israel – Нацрт ИзГЗ.

Међутим, код међународних предлога за хармонизацију уговорног 
права свесно одступамо од овог модела јер, с једне стране, у том погледу 
у нашој правној књижевности још увек не постоји изграђена пракса, а с 
друге стране, чини се да су скраћенице које усвајамо за ове правне изво-
ре интернационално препознатљиве, па је тако:

• „UNIDROIT109 Convention on International Factoring“ – Конвен-
ција UNIDROIT о факторингу,

• „United Nations Convention on Contracts for the International Sale 
of Goods“ – CISG,

• „United Nations Convention on the Assignment of Receivables in 
International Trade“ – Конвенција UNCITRAL о уступању,

• „Principles of European Contract Law“ – PECL,
• „UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts“ – 

Принципи UNIDROIT,
• „Draft Common Frame of Reference“ – DCFR.

109 International Institute for the Unification of Private Law.
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1. СУБЈЕКТИВНО ПРАВО

У испитивање прве хипотезе, према којој је предмет цесије тражби-
на схваћена као правна веза дужника и повериоца, запутићемо се тако 
што ћемо ову тврдњу поделити у два дела: прво, да је предмет цесије 
тражбина и, друго, да под тражбином у овом случају треба разумети 
правну везу дужника и повериоца.110

Провера прве потхипотезе захтева осврт и на једну тврдњу која 
има природу аксиома. У правној теорији данас није спорно да је траж-
бина субјективно право, односно да је субјективно право за потражи-
вање најближи род genus proximum. Међутим, у погледу питања шта је 
то субјективно право, ствари стоје битно другачије. Отуда је готово не-
могуће исцрпно побројати све оне теорије које претендују да отклоне 
„туђе заблуде“ о природи субјективног права.

Старија наука111 дефинише субјективно право као моћ (нем. 
„Macht“) или вољно господарење (нем. „Willensherschaft“). Против так-
вог становишта се истиче аргумент да субјективна права имају и лица 
која су пословно неспособна. Отуда је за Рудолфа Јеринга („Jhering“) 
субјективно право – правно заштићен интерес (нем. „rechtlich geschützte 
Interesse“). Као што то обично бива, савремена догматика се држи комби-
новане формуле: субјективно право је правна моћ (нем. „Rechtsmacht“) 
коју правни поредак додељује појединцу за задовољавање људских ин-
тереса чије остварење зависи искључиво од воље титулара.112

Овлашћења, која поједином правном субјекту даје објективно пра-
во, називају се субјективна права. Отуда је за неке ауторе субјективно 
право власт, а објективно право ред.113 „Имати право значи моћи, то 
јест имати власт по својој вољи под заштитом правног реда остварити 
извесни интерес.“114

110 Ако кажемо да је цесија пренос, заиста делује умесно најпре утврдити шта је обје-
кат таквог преноса. S. Scott (1991), стр. 12.

111 F. C. Von Savigny, System des heutigen römishen Rechts I (1840) 7 и даље; Windscheid, 
Kipp, Lehrbuch der Pandekten I (1906) 155 и даље. Наведено према: Helmut Koziol, 
Rudolf Welser, Andreas Kletečka, Grundriss des bürgerlichen Rechts, Band I: Allgemeiner 
Teil, Sachenrecht, Familienrecht, Wien 2006, стр. 45.

112 Enneccerus, Nipperdey, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts I (1959) 428 и даље. 
Наведено према: Koziol, Welser, Kletečka I, (2006), стр. 46.

113 Притом су субјективна права старија по постанку јер се потреба за правним редом 
могла јавити тек пошто су субјективна права већ постојала. Богдан Ђукић, Преоб-
ражајна права и паулијанско право побијања, Београд 1935, стр. 9. 

114 Б. Ђукић (1935), стр. 10.
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Тако је за проф. Гершића субјективно право: „правни заштићени 
интерес, ради чијег задовољења сe извесном носиоцу субјективног пра-
ва признаје и штити обележена моћ и овлашћење да ради или не ради и 
од других тражи да нешто чине или не чине“.115

Према проф. Живановићу: „Субјективно право је правном (у при-
родном праву природноправном) нормом дано овлашење (моћ) неком 
(физичком или правном) лицу (активном субјекту субјективног пра-
ва) према неком одређеном лицу или свима (то јест према обавезном, 
односно обавезним [пасивном субјекту субјективног права]) делати 
(чињењем или нечињењем [или према некима, мада неумесно и тр-
пљењем]) било у погледу на одређени објекат овлашћења захтевањем 
неког делања (на пример, плаћања неке суме новца) од другог лица 
(обвезаног) било на том објекту (на пример, на објекту својине), и то 
непосредно вршењем нечега (чињења или нечињења) на њему, или пос-
редно, захтевањем неког делања (чињења или нечињења) од свих других 
(обвезаних).“116

Проф. Ђ. Тасић закључује да „субјективно право чини део једног 
система односа у којем узајамна овлашћења субјекта имају свака своју 
улогу. Ово залази у комплекс правних односа установљених и одређе-
них од државе што чини објективно право, у којем су општи и поједи-
начни интереси усклађени и хармонизовани.“117

Проф. Висковић не прави разлику између субјективног права и 
овлашћења. Правно овлашћење одређује као „правну квалификацију 
по којој субјект С2 у одређеном правном односу и под увјетом наступа 
ситуације Х смије нешто чинити или не чинити и уједно може захтева-
ти од обвезног субјекта С1 да нешто чини у његовом интересу (= моћ 
потраживања), а од субјекта С3 да одреди примену присиле од С1, ако 
овај не изврши обавезу (= моћ тужбе).“118

За проф. Водинелића, „субјективно право је овлашћење, а овла-
шћење је нека конкретно одређена могућност за лице, која је правном 
нормом била потврђена (призната), било створена (дата), и праћена 
обавезом других лица.“119

Чини се да ни по једној од горе наведених дефиниција није спорно 
да појам субјективно права обухвата и потраживања.

Пошто смо прихватили да је потраживање, по роду, субјектив-
но право, ваља приступити анализи онога што је специфична разлика 
потраживања. Ово, како због правилног дефинисања тражбине, тако и 
због даље провере наше хипотезе о томе да је предмет уступања потра-
живање као правна веза дужника и повериоца.

115 Григорије Гершић, Енциклопедија права, Београд 2011, стр. 188. 
116 Тома Живановић, Систем синтетичке правне филозофије, Синтетичка филозо-

фија права I, стр. 242.
117 Ђорђе Тасић, Расправе из филозофије и теорије права (преводи са страних језика), 

Београд 2011, стр. 106.
118 Nikola Visković, Pojam prava, Prilog integralnoj teoriji prava, Split 1981, стр. 197.
119 В. Водинелић (2012), стр. 186.
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2. СПЕЦИФИЧНА РАЗЛИКА

2.1. РЕЛАТИВНОСТ

У теорији се углавном истиче да је оно по чему се тражбина разли-
кује од других субјективних права њена релативност, односно могућност 
остварења овог права у односу на тачно одређено лице.120 Према проф. 
Константиновићу „бити поверилац значи бити овлашћен захтевати од 
дужника одређено понашање“.121 „Усмереност потраживања против неке 
одређене личности квалификује право потраживања као релативно 
право. Само обвезани треба да изврши чинидбу и само према њему по-
верилац има захтев за чинидбом.“122 „Суштина тражбеног права састоји 
се, дакле у овлашћењу поверитеља да од дужника тражи извршење саме 
неке одређене, такозване дужне радње“123 или потпуније дужне чинид-
бе.

Потраживање је основни елемент облигационоправне структуре. 
Отуда је претходно питање за дефинисање објекта цесије и њене правне 
природе одговарајуће разумевање облигационог односа.

Облигација се, по правилу, одређује као друштвени и то грађанско-
правни однос који се добровољно заснива и уређује.124 Класично схва-
тање облигације је да је то веза која постоји између најмање два лица 
која омогућава једном лицу да захтева нешто од другог.125 Друкчије ка-
зано, облигација је правни однос (vinculum iuris) који повезује повери-
оца и дужника и на основу кога је овај други дужан да изврши једну 
престацију према првом, који има право да захтева извршење ове пре-
стације.126 Она је дакле право да се од друге стране захтева одређено по-
нашање, а за то лице настаје обавеза на то понашање.127 Облигација се 
може замислити као врпца везана око обвезаног лица, чије крајеве држи 
у руци поверилац.128 Облигација не може постојати само са правом или 

120 Потраживања су права неке одређене личности (овлашћеног нем. Berechtigter) 
наспрам неке друге личности, обвезаног (нем. Verpflichteter) на чинидбу коју 
обвезани треба да изврши овлашћеном. Staudinger, Busche, II (2005), стр. 75.

121 Михаило Константиновић, Облигационо право – општи део (према белешкама с 
предавања средио В. Капор), Београд 1959, стр. 6. 

122 Staudinger, Busche, II (2005), стр. 75.
123 Андра Ђорђевић, Систем приватног (грађанског) права, Београд 1996, стр. 395.
124 Ј. Салма (2007), стр. 50.
125 Енг. at least two individual persons which enables one person to request something from the 

other. Benedicte Fauvarque-Cosson, Denis Mazeaud, European Contract Law, Materials 
for a common frame of Referance, Terminology, Guiding Principles, Model Rules, Münich 
2008, стр. 39.

126 Christian Larroumet, Droit Civil, Les Obligationis, 1ere Partie, tome III, 1986, стр. 6.
127 Упоредити: Б. Лоза (2000), стр. 19. Субјекте облигације ваља разумети као стране у 

облигационом односу. Тако да се на дужничкој, односно поверилачкој страни може 
налазити једно или више лица када говоримо о множини субјеката облигације.

128 Д. Аранђеловић (1929), стр. 2.
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само са обавезом.129 Тражбина и дуг су јединство супротности.130 Дуг је 
антоним тражбине.

Према проф. Антићу, „појмови облигација и облигациони однос 
се поклапају, односно представљају синониме“.131 „Посматрана у равни 
повериоца, облигација обухвата: а) његово субјективно право (потра-
живање) и а1) право на захтев (кондемнаторна тужба). Посматрана у 
равни дужника, облигација обухвата: б) његову обавезу (дуг) и б1) ње-
гову одговорност (трпљење имовинске санкције).“ Према мишљењу 
овог правног писца, „између ове две равни постоји двострука корела-
ција. Прва корелеција (X) између потраживања и дуга је апсолутна уза-
јамност, јер сама облигација постоји тек ако постоји корелација између 
а и б. При чему је X = а + б правило без изузетака односно облигациони 
закон.“132

Насупрот томе, проф. Радишић прави разлику између облигације и 
облигационог односа. Према мишљењу тог аутора, облигациони однос, 
по правилу, садржи више тражбина, а поред њих и друга нека права. 
Облигација је, углавном, само један састојак облигационог односа.133

У немачкој литератури доминира став који прави разлику између 
облигационог односа у ширем смислу и ужем смислу. Под облигаци-
оним односом у ширем смислу се подразумева правни однос између 
најмање два лица помоћу којег је барем једно лице обвезано на чинид-
бу или уздржавање према другом лицу.134 Мисли се дакле на правни 
однос као организам (нем. „Rechtsverhältnis als Organismus“), из кога 
може произићи читав низ појединачних захтева (потраживања = об-
лигационих односа у ужем смислу) и обавеза.135 Облигациони однос, 
у ужем смислу, подразумева право на чинидбу, поједични облигаци-
оноправни захтев, то јест потраживање повериоца премa дужнику.136 
Сваки облигациони однос у ширем смислу (на пример, куповни уго-
вор) садржи барем једну обавезу дужника којој одговара једно потра-
живање на страни повериоца.137

Такво резоновање о облигационом односу као сложеној твореви-
ни следи и аустријска теорија. Прост правни однос у коме је једно лице 

129 Б. Лоза (2000), стр. 20.
130 С. Јакшић (1960), стр. 33.
131 О. Антић (2011а), стр. 69. Тако и други аутори: „Обвеза и право су два лица облига-

ционоправног односа и облигацију у својој укупности треба схватити као правни 
однос...“ Радомир Ђуровић, Момир Драгашевић, Облигационо право, са пословима 
промета, Београд 1980, стр. 14.

132 Оливер Антић, „Облигација: правна природа, садржина и закон корелације“, Ана-
ли Правног факултета у Београду 1/2007, стр. 31.

133 Ј. Радишић (2004), стр. 40–41.
134 Hans Brox, Wolf-Dietrich Walker, Allgemeines Schuldrecht, München 2002, стр. 7.
135 H. Brox, W. D. Walker (2002), стр. 7.
136 Предмeт чинидбе може бити како неко позитивно чињење, тако и нечињење дужника. 

H. Brox, W. D. Walker (2002), стр. 8.
137 H. Brox, W. D. Walker (2002), стр. 8.
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(поверилац) обвезано на чинидбу другом лицу (дужнику) зове се об-
лигациони однос у ужем смислу (нем. „Schuldverhältnis im engeren 
Sinn“).138 Међутим, у свакодневном животу не преовлађују једностра-
но обавезни послови већ правни послови са већим бројем захтева који 
су кроз основ настајања (нем. „Entstehungsgrund“) и каузу сврху (нем. 
„Zweck“) повезани у јединствени однос – облигациони однос у ширем 
смислу (нем. „Schuldverhältnis im weiteren Sinn“).139

„Облигациони однос се често означава као органскo јединство (нем. 
‘organische Einheit’), као оквирни однос (нем. ‘Rahmenbeziehung’), орга-
низам (нем. ‘Organismus’), конструкција (нем. ‘Gefüge’), из које произи-
лазе појединачни захтеви.“140

„У облигациони однос у ширем смислу спадају:141 обавезе главне 
чинидбе (нем. ‘Hauptleistungspflichten’), самосталне142 и несамосталне143 
обавезе споредне чинидбе (нем. ‘Nebenleistungspflichten’), обевезе за-
штите и бриге (нем. ‘Schutz– und Sorgfaltspflichten’),144 примарне и се-
кундарне обавезе, права oбликовања (нем. ‘Gestaltungsrechte’) и дужнос-
ти (нем. ‘Obliegenheiten’).“145

М. Лукас (Lukas) такође прави разлику између, с једне стране, 
облигације у ширем смислу – облигационог однoса (нем. „Schuld-
verhältnis“), који је комбинација разних врста правних веза у једном је-
динственом правном односу (нем. „Rechtsverhältnis“). С друге стране, 
појединачна обавеза чинидбе (нем. „Leistungspflicht“), дакле облигаци-
они однос у ужем смислу, само је саставни део овог организма (у који 
улазе и секундарне обавезе и дужности). Зависно од угла гледања, она 
ће се називати облигацијом или потраживањем.146

Облигација је, дакле, правни однос. Сврха заснивања и разрешења 
таквог односа је еквивалентна размена између субјеката, а некада и ус-
постављање имовинске равнотеже, ако је она мимо воље субјеката поре-
мећена (случај проузроковања штете, неоснованог обогаћења и др.).147

138 H. Koziol, R. Welser, Grundriss des bürgerlichen Rechts, Band II: Schuldrecht Allgemeiner 
Teil, Schuldrecht Besonderer Teil, Erbrecht, Wien 2007, стр. 3.

139 H. Koziol, R. Welser II, (2007), стр. 4.
140 H. Koziol, R. Welser II, (2007), стр. 7.
141 H. Koziol, R. Welser II, (2007), стр. 4.
142 На пример: продавац је дужан да продати уређај монтира код купца и да контро-

лише његово функционисање.
143 На пример: продавац је дужан да продату робу уредно запакује и опскрби је упутс-

твом за употребу.
144 На пример: онај који неком преноси намештај има обавезу да не оштети његов 

паркет; произвођач лекова мора упозорити на њихове споредне ефекте.
145 У дужности као обавезе мањег степена које нису самостално утуживе спадају, на 

пример, обавеза пријаве материјалног недостатка. H. Koziol, R. Welser II, (2007), 
стр. 7. О купчевој дужности да продату ствар прегледа и пријави видљиве и скри-
вене недостатаке под претњом губитка права која му с тим у вези припадају (чл. 
481 ЗОО и чл. 482 ЗОО).

146 M. Lukas, Zession und Synallagma, Wien 2000, стр. 6.
147 Б. Лоза (2000), стр. 6.
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Код утуживе облигације правни поредак присиљава дужника да 
своје понашање усклади са обавезама из правног односа.148 Ако дуж-
ник не испоштује у целини уговорену обавезу, поверилац располаже 
захтевом за судско намирење. Ако се поверилац послужи овим процес-
ним средством и суд оцени да је повериочев захтев основан, пресуда 
у корист повериоца може довести до наплате из дужникове имовине 
или неког њеног дела (код стварноправног обезбеђења). При томе ваља 
имати на уму да је домашај имовинске санкције само релативан и зави-
си од тога да ли у активи дужника постоје добра подобна за принудно 
извршење. Облигација, дакле, не значи нужност већ само вероватноћу 
испуњења.149

Према мишљењу проф. Ларенца (Larenz), чинидбеној обавези 
дужника одговара право повериоца на чинидбу, потраживање. Стога се 
право повериоца, његово потраживање управљa према једном одређе-
ном лицу, дужнику. Само овај треба да учини престацију и према њему 
је стога поверилац са својим захтевом у праву („im Recht“).150 Ова уп-
рављеност тражбине против одређеног лица потврђује релативни ка-
рактер права потраживања.

2.2. СУПРОТНОСТ СТВАРНИМ ПРАВИМА

Природа тражбине јасно излази на видело у ситуацији када се ово 
право упореди са стварним правом које такође улази у род субјектив-
них права.151

У теорији се обично истиче да је стварно право субјективно имо-
винско право на ствари (ius in re),152 док облигационо право може бити 
евентуално однос поводом ствари.

Неки аутори дефинишу „правни однос као правну везу (нем. 
‘juristishe Band’) који одређена лица или лица и објекте повезује једно 
с другим“.153 Нама је ипак ближе резоновање да субјективна права, било 

148 Облигације се деле на утуживе и природне, које неки зову непотпуне.
149 Ступајући у одређени облигациони однос, не можемо са сигурношћу рачунати да 

ће се он и реализовати, то јест да ће доћи до очекиваног имовинског резултата; у 
том погледу увек постоји неки ризик. Б. Лоза (2000), стр. 22. 

150 К. Larenz (1987), стр. 15.
151 Проф. Гуд (Goode) види разлику између својине и облигације као разлику између 

онога што имам и онога што ћу имати (енг. „Between what I own and what I am 
owed“). Видети: Roy Goode, Commercial Law, London 2004, стр. 27.

152 „Субјективна стварна права (iura in re) су посебна врста грађанских (приватних) 
права и то имовинских права. Од осталих врста таквих права разлику се субјек-
тивна стварна права по томе што имају три карактеристике 1) непосредни предмет 
им је ствар (или неки ентитет изједначен са стварју) 2) приватна правна власт коју 
својем носитељу даје такво право на/гледе својег предмета је непосредна, и 3) де-
лује аполутно.“ Nikola Gavella у: Nikola Gavella (red.), Tatjana Josipović, Igor Gliha, 
Vlado Belaj, Zlatan Stipković, Stvarno pravo I, 2007, стр. 100.

153 Koziol, Welser, Kletečka, I (2006), стр. 49.
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да је реч о стварним или облигационим правима, представљају један 
друштвени однос.154 Ни право својине као репрезент стварних права, 
ни потраживање нису могући у сингуларизму. Конкретизација субјек-
тивног права је увек социјална. Свако субјективно право је ad alterum 
(усмерено према другима). Код стварног права само у први план долази 
објекат правног односа, ствар,155 па нам се стога може учинити да је 
право својине однос лица и ствари,156 а не лица и лица.157

Ако прихватимо да је облигација друштвени однос, онда је дуали-
зам субјеката њена насушна потреба. Човек у својој појединачности не 
може креирати облигацију. Нико не може бити у облигационом односу 
са самим собом.158 Пошто је облигација однос inter partes, она је усло-
вљена корелацијом.159 Код потраживања запоседање није остварљиво, 
па се не може ни засновати без присуства другог субјекта. Другим ре-
чима, лице на пустом острву се не може задужити ни стећи уговорно 
потраживање.160 У погледу нових облигација за тако изоловно лице 
постоји status obligatio vacuus.161

154 Б. Гавански (1982), стр. 53.
155 Tибор Варади, Mиодраг Орлић, „Појам ствари у грађанском праву“, Правни живот 

2/1965, стр. 4.
156 „Својина је опис правног односа са ствари.“ Видети: Marcus Smith, The Law of As-

signment, The Creation and Transfer of Choses in Action, 2007, стр. 12.
157 „Однос лица према ствари јесте фактички однос; односи, пак субјекта стварног 

права према другим лицима, а поводом ствари јесу стварноправни односи.“ Виде-
ти: Војислав Спаић, Основи Грађанског права II, Стварно право, Сарајево 1960, стр. 
10.

158 Свака тражбина, као што из самога појма односа следује, подразумева учешће нај-
мање два лица. Г. Никетић (1928), стр. 1. У упоредном праву се појављује појам 
„уговор са самим собом“ за ситуацију када пуномоћник закључи уговор са собом 
уместо са трећим и друго, када обе уговорне стране изаберу за свог пуномоћника 
исто лице. Међутим, важно је приметити да уговор закључује једно лице, али су у 
облигационом односу и овде две стране. Тако је израз уговор са самим собом више 
сликовит него тачан. С. Перовић (1990), стр. 251

159 „Са правног становишта, корелација постоји уколико постоји правни иденти-
тет, престациона истоветност између захтева и одговорности.“ Видети: О. Антић 
(2011а), стр. 66.

160 Ако је, пре него што је доспело на пусто острво, то лице имало у својини одређена 
добра, његово право, у том погледу, не престаје. Лица која такве ствари оштете или 
их без основа користе дугују му одговарајућу накнаду, коју ће нестало лице моћи 
принудно да намири пошто му судска заштита буде доступна.

161 Аргумент у прилог безизузетног дуализма субјеката код облигације је и правило 
по коме облигација нужно престаје ако се дужничка и поверилачка улога сједи-
не у једном субјекту (конфузија). Нико не може дуговати самом себи, осим изу-
зетно, ако је тражбина инкорпорисана у хартију. Ако ималац такве хартије њоме 
располаже, тражбина према њему се активира без било какве додатне радње. Ово 
је још једна разлика у односу на стварна права код којих консолидација спајање 
улоге власника непокретности и улоге имаоца неког ужег стварног права у једном 
лицу не води нужно гашењу ужег права. Тако су у праву могуће службености и 
хипотека на сопственој ствари. Опширније видети: Никола Огорелица, Хипотека 
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С друге стране, бродоломник на пустом острву може назвати не-
што својим, али се такво поступање чини неразумним, зато што својина 
није однос њега и тог објекта. Он у погледу добара које сакупља и ко-
ристи нема актуелну својину, већ „потенцијал својине“. Истицање онога 
што је моје, у смислу запоседања (aprehenssio) могуће је, али само као 
провизорни квалитет. С друге стране, присвајање (appropriatio) као пе-
ремпторни квалитет је сврховито само у заједници. Другим речима, тек 
са појавом „стопа другог човека у песку“ бродоломниково запоседање 
ствари на острву добија значај.

Према мишљењу проф. Ларенца (Larenz), потраживање се и по 
својој структури разликује од једног стварног права које чува према 
свакоме заштићено овлашћење. Господарење (нем. „Herrshaft“) je према 
својој природи искључујуће. „Ја господарим неким предметом, не само 
када делујем на њега, већ и када остале могу да искључим од деловања 
на њега.“162

Укратко, својина на одређеном добру подразумева могућност ис-
кључења свих других од коришћења оног што је наше.163 Ипак, искључи-
вост својине није савршена. Ако погледамо на тренутак право власника 
воћњака, онда није спорно да трећа лица без сагласности власника не 
могу брати његово воће, извозити летину преко његовог воћњака и сл. 
Међутим, ово правило није без изузетака, на пример, власник воћњака 
у пракси тешко може да заштити свој воћњак од неовлашћеног упада 
пчела, па макар оне биле у својини суседа с којим је у свађи. Пчеле не 
носе ознаке да би се тачно знало коме припадају и кога треба тужити. 
С друге стране, ни пчелар није у стању да пчелама делотворно забрани 
улазак у воћњак одређеног суседа, пошто с њим није у добрим односи-
ма.164 Теоријски, власник воћњака може постављањем одговарајуће мре-
же спречити туђе пчеле да скупљају нектар на његовом имању, али би 
на тај начин себе изложио трошковима који су у очигледној несразмери 
за евентулним користима. На овом примеру, који ћемо назвати пчелињи 
парадокс, постаје јасно да је својина на воћњаку, у неким случајевима, 

на сопственој ствари или т.зв. Власничка хипотека (Hipotheca in re propria), 1893 
Београд. 

162 K. Larenz (1987), стр. 15.
163 Међутим, у цивилистици се истиче да свако право (па и право продавца да тражи 

исплату цене), има у том смислу апсолутно дејство, дејство према свима, односно 
против свих... било би бесмислено неком дати било које право „ако би било ко 
други смео да омета (да осујећује или нарушава ту признату или дату могућност.“ 
В. Водинелић (2012), стр. 200.

164 Ако није тако уговорено с власником воћњака, пчелар неће имати право на нак-
наду за опрашивање воћњака, иако је активношћу његових пчела принос воћња-
ка повећан. „Зависно од климе, у случају квалитетног опрашивања пчелама, при-
нос крушке и јабуке се повећава и до 12 пута, малине, купине и вишње 10 до 12, 
трешње 10...“ Др мед. Родољуб Живадиновић, „Пестициди и пчеле“, Биљни лекар, 
Пољопривредни факултет у Новом Саду, 1999. Наведено према: http://www.pcelinjak.
com/content/view/230.
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само теоријски искључива у односу на пчелара, пошто титулару права 
својине овде не стоји на располагању ефикасан стварноправни, али ни 
облигационоправни захтев.

Осим тога, власник воћњака је ограничен и у погледу начина ко-
ришћења свог воћњака. Ако би без претходног обавештења пчелара, 
власник третирао свој воћњак дозвољеним пестицидима са намером да 
повећа принос, такав његов поступак је фактичко располагање стварју, 
али ако је тиме отровао суседове пчеле, одговараће за евентуалну ште-
ту.165

Кант дели права на она која субјекти стичу самим рођењем има-
нентна (урођена) права (енг. „innate right“) и прибављена (енг. „acquired 
right“)166 – то су она права за која је неопходна нека активност стицања 
(нем. „rechtliche Act“, лат. actus iuridicus).167 Облигација, према овој по-
дели, спада у прибављена права. Осим облигационих, прибављају се и 
стварна права. С тим што у погледу начина стицања постоји значајна 
разлика, стварна права се прибављају предајом или укњижбом, а об-
лигациона права настају непосредно на основу неког извора облига-
ције.168

За облигационо право је типична кондемнаторна тужба за чинид-
бу.169 С друге стране, за заштиту стварног права карактеристична је 
тужба власника против држаоца да му овај преда одређену ствар која је 
у његовом поседу.170

У облигацији тражбина и захтев према дужнику настају истовре-
мено.171 Код стварног права захтев према трећим лицима настаје тек по-
вредом или угрожавањем права титулара.172

165 „Произвођачи који прскају биље су дужни да о томе обавесте околне пчеларе или 
Друштво пчелара, најмање два дана пре третирања. Угрожени су сви пчелињаци 
који се налазе на мање од 5 км од третиране површине.“ Р. Живадиновић (1999), 
Наведено према: http://www.pcelinjak.com/content/view/230.

166 Израз „acquired right“ може се превести на српски језик и као стечена права. Ипак, 
овде смо се определили за израз прибављена права због тога што је израз стечена 
права уобичајен у теорији о временским границама важења закона. Опширније о 
класичним теоријама о стеченим правима и теорији друштвеног интереса. Видети: 
Слободан Перовић, Ретроактивност закона и других општих аката, Теорија 
сукоба закона у времену, Београд 1987.

167 Видети: Immanuel Kant, Metaphysik der Sitten (The metaphysics of morals), (Trans. and 
ed. Mary Gregor), 1996, 6: 237, стр. 30.

168 Б. Мораит (2011), стр. 15.
169 Видети: О. Антић (2011а), стр. 65, фн. 118. 
170 Упоредити: С. Јакшић (1960), стр. 32.

171 О. Антић (2011а), стр. 65.
172 Апсолутна права се разликују од релативних и по одређености и обиму обавезе 

која стоји насупрот праву (да ли сви имају уопштено одређену свеобухватну оба-
везу уздржавања, или пак одређено лице или одређена лица имају и конкретно од-
ређену обавезу давања, рада, трпљења или уздржавања). В. Водинелић (2012), стр. 
202. Притом, проф. Орлић разлику између стварних и облигационих права своди 
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Ипак, стварни и облигациони односи се често преплићу. Облига-
цији се може дати апсолутно дејство, било на основу самог закона (на 
пример, код закупа непокретности),173 било уписом у одговарајуће јавне 
књиге (уговорно право прече куповине, право прекупа, откупа).174 На 
овај начин се неком облигационом праву придодаје право следовања.175

У правној књижевности се може срести мишљење да и такозване 
реалне облигације показују извесне стварноправне особине. Ако је неко 
лице на основу уговора заложило свој предмет за туђи дуг, кажемо да је 
оно реални дужник. Такав залогодавац није лични дужник, јер не одго-
вара целокупном имовином већ искључиво предметом залоге.176 У слу-
чају продаје предмета залоге, реална облигација прелази на новог вла-
сника.177 Ова врста облигација обавезује прибавиоца ствари на основу 
самог закона.178 Реална облигација је дужност која је корелат стварном 
праву, она постоји докле и сама ствар.179 Ако ствар за коју је везана ре-
ална облигација пропадне, нестаје и облигација. Реалне облигације су 
ништа друго до пасивна страна стварног права.180 Отуда израз реалне 
облигације треба избегавати јер само доводи у забуну.

3. ПРЕДМЕТ ЦЕСИЈЕ – ПРАВО НА ПОТРАЖИВАЊУ

Хипотезу да је предмет цесије тражбина као субјективно право ре-
лативне природе, на овом месту, треба испитати укрштајући је са хи-
потезом супротне садржине, која такође има своје поклонике у упо-
редноправној књижевности. Сходно контрахипотези, предмет цесије је 

на следеће: „Стварна права могу се супротставити свима, облигациона права могу 
се супротставити само онима који су знали или су могли сазнати за њихово пос-
тојање.“ Миодраг Орлић, Правна природа закупа (докторска дисертација), Београд 
1974, стр. 353.

173 Опширније о закупу стана Драгор Хибер, „Закуп стана“, Правни живот 11/1991, 
стр. 1307–1316. Према мишљењу проф. Орлића, „закупчево право може се на је-
дан начин супротставити трећима до предаје ствари, а на сасвим другачији начин 
после предаје“. После извршене предаје закупљене ствари закупцу, овај „може суп-
ротставити своје право трећима без обзира на то да ли су знали или нису знали за 
постојање уговора о закупу“. М. Орлић (1974), стр. 354.

174 Б. Лоза (2000), стр. 7.
175 С друге стране, сва стварна права су већ по самом закону снабдевена правом сле-

довања. В. Водинелић (2012), стр. 240. 
176 Реални дужник није лично одговоран. Видети: Alain A. Levasseur, Louisiana Law of 

Obligations in General, Austin Texas 1988, стр. 37.
177 Тако за право Луизијане: A. N. Yiannopoulos, „Real Obligations“ у: Joseph Dainow, 

Essays on the Civil Law of Obligations, Luisiana State University Press, Baton Rouge 1969, 
стр. 294. Слично се приступа и службеностима и закупу.

178 То нас опет доводи до питања суброгације у праву.
179 A. A. Levasseur (1988), стр. 35.
180 A. N. Yiannopoulos (1969), стр. 312.
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својина на потраживању. Корен овог становишта је, чини се, у појму res 
incorporalis, који је као такав уобличен у римском праву, али се и данас 
очувао у многим правним системима који баштине ову правну тради-
цију.

3.1. ПОТРАЖИВАЊЕ КАО БЕСТЕЛЕСНА СТВАР

Питање шта је личност понекад је једноставније од питања шта је 
ствар.181 Према учењу филозофа из Аристотелове школе, постоје две ка-
тегорије ствари: ствари које чула запажају као телесне и ствари које дух 
уочава апстраховањем.182 Чулно присуство је „магија“ која омогућава да 
објекти постају роба, фетиш или тотем.183 Међутим, у неким случајеви-
ма, приближавање стварима само показује колико је њихова права при-
рода далеко од нас.184 Као што реч persona у римском праву има значење 
које је широко и означава свако биће способно да постане субјекат пра-
ва, тако је и термин res упућивао на сваки предмет подобан да постане 
објекат права.185 Дакле, у римском праву је постојало схватање: ја могу 
бити власник ове ствари, ја могу бити власник и овог права и једно и 
друго јесте добро које има вредност за мене, па је зато ствар.186 Реч је 
о стварима које су in nostro patrimonio, ex nostrum patrimonium.187 Ствар 
није само материјални део природе него су то и „incorporalia“.188 Сходно 
томе, ствари се и у Гајевим Институцијама деле на телесне и нетелесне.189 
Телесне ствари су оне које се могу дотаћи, као што су: земља, роб, одећа, 
злато, сребро и бројне друге.190 Бестелесне ствари се не могу додирнути, 
такве ствари постоје у праву: као заоставштина, плодоуживање, обли-
гације како год настале (obligationes quoquo modo contractae).191 Без об-
зира на то што заоставштина укључује телесне ствари и што су плодо-

181 Frederic Pollock, „What is thing?“, 10 L Q Rev. 318, 1894, стр. 318.
182 М. Виле, Римско право, Његова актуелност (превод са француског Н. Бертолино), 

стр. 72.
183 Bill Brown, „Thing Theory, Critical Inquiry“, Vol. 28, No. 1, Things (Autumn, 2001), стр 

5.
184 B. Brown (2001), стр. 6.
185 Видети: William C. Morey, Outlines of Roman Law, Comprising its Historical Growth and 

General Principles, Buffalo 1985, New York 2003, стр. 270.
186 Видети: Robert Warden Lee, The Еlemеnts of Roman Law, 1956 London, стр. 110.
187 О овој подели видети: R. W. Lee (1956), стр. 109.
188 Видети: Cicero, Top. 5.26,27; Seneca, Ep, ad. Luc. 6,6. Наведено према: Д. Стојчевић 

(1985), стр. 137.
189 § 1 Inst 2,1 који носи наслов: О подели ствари (De rerum Divisione).
190 Inst. 1 c.
191 „Quadeam praeterea res corpororales sunt, quaedam in corporales Inst 2,2 pr.
 Corporales eae sunt quae tangi possunt, veluti fundus, homo, vestis, aurum, argentum, at 

denique aliae res innumemerabiles.
 Incorporales autems sunt quae tangi non possunt, qualia sunt ea quae iure consistunt: 

sicut hereditas, ususfructus, obligationes quoquo modo contractae.“ Inst 2,2,2.
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ви земље које прибира плодоуживалац телесне ствари и што је оно што 
нам се дугује на основу облигације обично телесна ствар, на пример: 
земља, роб или новац, ипак су право на наслеђе, право плодоуживања и 
право облигације бестелесна (ius obligationis incorporale est).192

Схватање које практично изједначава својину са стварју било је 
дубоко укорењено у Риму да би га писац Институција тако једностав-
но елиминисао.193 Res у правном језику има три значења: појединачне 
ограничене телесне ствари, што укључује и робове који су и личности и 
ствари. У другом смислу, то је објекат неког приватног права или пар-
ничног поступка (нем. „Rechtsobjekt“), а некад чак и имовина (нем. „Ver-
mögen“) у целини.194 Res је за Римљане јединица богатства, добро.195 С 
друге стране, плодоуживање које је у ствари pars dominii у Риму је пред-
стављало бестелесну ствар.196 Својина је доносила право на садашње 
и будуће уживање супстанце, док је плодоживање доносило право на 
плодове.197 Та подела ствари се среће и код класичних и посткласичних 
правника, само што они све чешће уместо res incorporales кажу просто 
iura.198 Као што се не може дотаћи право својине, тако се не може до-
таћи ни тражбина, па ипак Римљани никада нису називали својину res 
incorporalis.199 Сва права су нужно бестелесна јер нису подложна чулном 
опажању,200 али се само једно право, оно најважније, схвата као телесно, 
а то је својина – dominium.201

Римском појму бестелесних ствари се приближава појам „chose 
in action“ из англосаксонског система права.202 У „common law“-у, све 
покретне ствари се деле на оне које су у државини и оне које се могу 
остварити тужбом (енг. „all personal things are either in possesion or in 

192 Исто важи и за службености земљишне и кућне. Inst. 2,2,2 i 3.
193 Видети: Gai, Institvtiones, or Institutes of Roman Law (trans. and comment. Edward 

Poste, revised by E. A. Whittuck) reprint Gaunt 1991, стр. 125.
194 Видети: Max Kaser, Das Römische Privatrecht, Erster Abschnitt, Das Altrömishe, das Vor-

klassische und Klassische Recht, Handbuch der AltertumsWissenschaft, Dritter Teil, Driter 
Band, Erster Abschnitt, München 1971, стр. 376.

195 Што је у својој суштини економски приступ. Видети: W. W. Buckland, Elementary 
Principles of the Roman Private Law, Buffalo NY 2003 (repr. London 1912), стр. 59.

196 K. Kagan, „Res Corporalis and Res Incorporalis – A Comparison of Roman and English 
Law of Interests for Life“, 20 Tul. L. Rev. 98, 1945–1946, стр. 102.

197 О односу доминуса и фруктуариуса видети: K. Kagan (1945–1946), стр. 111.
198 Д. Стојчевић (1985), стр. 140.
199 K. Kagan (1945–1946), стр. 99.
200 Видети: R. W. Lee (1956), стр. 60.
201 Право својине се поистовећује са стварју, па је оно телесна ствар, сва остала права 

су бестелесна. Видети: Rudolf Sohm, The Institutes, A Text-Book of the History and Sys-
tem of Roman Private Law (trans. J. C. Ledlie), Gaunt 2001 (repr.), стр. 318

202 „Chose in action“ је ствар бестелесна и само право („chose in action is a thing incor-
poreal and only a right“). Видети: Oshley Roy Marshall, The Assignment of Choses in 
Action (1952), стр. 6. „У случају уговорног права, ствар је само уговорно право.“ 
Видети: G. Tolhurst (2006), стр. 168.
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action“).203 „Chose in action“ се дефинише као правни израз којем одго-
вара лично имовинско право, остварљиво искључиво путем тужбе, али 
право које се не може имати у државини.204 Ипак, јасно је да појмови 
бестелесна ствар и „chose in action“ нису идентични.205

У аустријском праву важи правило по коме је све што се разликује од 
лица и служи за употребу људима у правном смислу ствар.206 Појам ства-
ри је врло широк и обухвата и бестелесне ствари (нем. „unkörperlichen 
Sachen“), у које се убрајају и потраживања и друга права.207 Укратко, пре-
ма Аустријском грађанском законику – АГЗ, ствари се деле на: телесне 
и нетелесне.208 Телесне су оне које могу да се осете чулима (нем. „in die 
Sinne fallen“). Због тога се у ову групу убрајају и електрична енергија, 
као и софтвер инкорпорисан на носачу података, док се као примери за 
бестелесне ствари наводе: право на лов (нем. „Jagdrecht“), удео у при-
вредном друштву (нем. „Geschäftsanteil“) и право интелектуалне својине 
(нем. „Immaterialgüterrecht“).209

Правнорелевантне последице су такве да се телесне ствари сти-
чу по правилима преноса својине,210 док за пренос бестелесних ства-
ри важе правила цесије.211 Правила о стицању у доброј вери (нем. 
„Gutglaubenserwerb“) и одговорности за недостатке производа (нем. 
„Produkthaftung“) примењива су само на покретне телесне ствари.212

У складу са овим приступом, и Српски грађански законик (1844) 
– СГЗ213 под именом ствари разуме све оно што није човек или није 
лице и на потребу човеку служи.214 „Ако такве ствари у очи и остала 
чула падају, зову се телесне, као што је земља, кућа, виноград, воћњак, 
алат, плод, одело и др., ако ли под чула не спадају зову се бестелесне, 
као на пр. право ловачко, право риболова и др.“215 Услед негативног 
дефинисања у СГЗ, појам ствари није ограничен само на материјалну 

203 Становиште судије Fry, L. J. изражено у случају Colonial Bank v. Whinney (1885), 30 
Ch. D, стр. 261, 285. О значају овог разликовања у енглеском праву видети: O. Mar-
shall (1952), стр. 3. Обично се као важна разлика између те две категорије добара 
наводи и то што „choses in action“ не могу бити украдени.

204 Видети: William Reynell Anson, Ansons’a Law of Contract, A. G. Guest (ed.), 26th Edi-
tion, Oxford 1984, стр. 390.

205 О разлици „choses in action“ и res incorporales видети: O. R. Marshal (1952), стр. 22–
23.

206 Martin Binder, Sachenrecht, Wien 2003, стр. 35.
207 С тим да се правила о савесном стицању примењују само на телесне ствари. M. 

Binder (2003), стр. 35.
208 § 292 АГЗ.
209 M. Binder (2003), стр. 36.
210 §§ 426 и даље, §§ 430 и даље АГЗ.
211 §§ 1332 и даље. M. Binder (2003), стр. 36.
212 M. Binder (2003), стр. 36.
213 Грађански законик за Краљевину Србију (1844).
214 Видети: § 182 СГЗ. 
215 Видети: § 184 СГЗ. Тако и § 285 АГЗ.
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природу и њене делове.216 Отуда теоретичари из тог времена истичу 
да „српско право за појам ствари не тражи материјалност. Поред чисто 
материјалних ствари, постоје и нематеријалне или „бестелесне“ ства-
ри... У те ствари улазе људске радње, као и сама субјективна права као 
таква.“217 Предоснова грађанског законика (1934) такође прихвата ову 
концепцију, па се власништво, у објективном смислу, дефинише као све 
што неком припада, све његове телесне и нетелесне ствари.218 То неке 
цивилисте наводи на закључак да је такав појам res ближи појму објекта 
него појму ствари.219

Следећи ову традицију, проф. Констатиновић у Скици за законик 
о облигацијама и уговорима прави разлику између: давања у залогу те-
лесних ствари и давања у залогу потраживања и других права220 (дак-
ле бестелесних ствари). Међутим, у ЗОО је изостала синтагма „телесне 
ствари“, па сходно томе и ово разликовање.221

Матични закон за ову област – Закон основама својинскоправних 
односа не даје дефиницију ствари. Препуштено је, дакле, теорији да она 
прецизира да ли српско право у погледу правног појма ствари остаје 
верно традицији222 или се прихвата нека друга концепција. Нa пример, 
у немачком праву термин ствари обухвата само материјална добра.223 
Ова дефиниција искључује друга добра, на пример: потраживања и пра-
ва интелектуалне својине, од примене стварног права.224

Руковођен тим приступом, проф. Гамс сматра становиште које при-
хвата постојање бестелесних ствари погрешним. „Ти објекти не само да 
по правној логици не могу да спадају у исту категорију са материјалним 

216 „Права се сматрају као покретне ствари, ван ако нису са непокретним добрима 
скопчана.“ Видети: § 190 СГЗ. 

217 Видети: Лазар Марковић, Грађанско право, Прва књига, Општи део и Стварно пра-
во, Београд 1927, стр. 165. Неки аутори ипак истичу да је ово шири појам ствари 
који се у теорији напушта, па сходно томе дефинишу ствар као „физички део не-
слободне природе, који је у простору ограничен и који се може потчинити фак-
тичкој власти човековој да му као економско добро служи. Или краће ствар је сва-
ки материјални предмет који има економске вредности.“ А. Ђорђевић (1996), стр. 
324.

218 § 378 Предоснова Грађанског законика за Краљевину Југославију (1934). 
219 Тако је било и у општем пруском земаљском праву. В. Водинелић (2012), стр. 221.
220 Видети: Одељак 24, глава II и III Скице за законик о облигацијама и уговорима. 

Видети и: Михаило Константиновић, „Конвенција о застарелости у области међу-
народне продаје телесних покретних ствари“, Анали Правног факултета у Београду 
3–4/1982, стр. 582–604.

221 Видети: Глава XXVIII, одељак 2 и одељак 3 ЗОО.
222 У праву БиХ се очувала ова традиција. Оквирни закон о залозима каже да „ствар 

значи телесну и нетелесну покретну ствар“. Видети: чл. 2 „остали изрази“, Оквир-
ни закон о залозима („Службени гласник БиХ“, број 28/04, 54/04).

223 Видети: § 90 Немачког грађанског законика – НГЗ. Тако и Грчки грађански законик 
чл. 947 (1).

224 Међутим, и поред тако уског схватања ствари, НГЗ познаје залогу на потраживању. 
Видети: § 1279–1290 НГЗ.
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стварима, него и у правном промету и у позитивном праву имају сасвим 
другу улогу, понашају се друкчије него телесне ствари.“225 Међутим, 
проф. Станковић не негира овај појам и истиче да се под бестелесним 
стварима данас подразумевају права, и то сва имовинска права, осим 
права својине, дакле и потраживање, било да гласи на предају ствари, 
суму новца, чињење и нечињење.226

У том контексту, неки правни писци, чини се исправно, примећују 
да ни немачко ни швајцарско законодавство није успело у стриктној 
примени доктрине телесности. Сходно томе, овој дилеми се може 
приступити и тако што ће се „неки ентитети третирати као ствари не 
тврдећи за њих да су ствари“.227

У нацрту Законика о својини и другим стварним правима доследно 
је спроведена концепција по којој је ствар у праву нужно телесна.

„Ствар је свака материја на којој се може имати фактичка власт и 
својина или друго стварно право.“228

3.2. СВОЈИНА НА ПОТРАЖИВАЊУ

Ако прихватимо да је потраживање објекат права (бестелесна 
ствар), природно је да се запитамо има ли то нематеријално добро свога 
господара.229

Према неким ауторима, код својине субјекат обавезе јесте „свако“, 
ма ко он био, „сви и свако“. Обавеза трећих је општа и састоји се у уз-

225 А. Гамс, Љ. Ђуровић (1994), стр. 101. Ово становиште продубљују и други угледни 
аутори: „Уместо да се каже да постоји шири појам од појма ствари, а то је објекат 
права, трпа се насилно у појам ствари и оно што овај појам не може да обухвати, 
па се добија правни појам ствари, који онда нужно мора да обухвати бестелесне 
ствари.“ Т. Варади, М. Орлић (1965), стр. 4.

226 О. Станковић у: Станковић, Орлић (1999), стр. 19.
227 N. Gavella у: N. Gavella (red.), I (2007), стр. 65–66.
228 Чл. 15 Нацрта законика о својини и другим стварним правима, Ка новом стварном 

праву Србије (2007), стр. 19. Tакав појам ствари одступа од концепције усвојене у 
српском кривичном праву, где се покретном ствари сматра и свака произведена 
или сакупљена енергија за давање светлости, топлоте или кретања, телефонски им-
пулс, као и рачунарски податак и рачунарски програм. Видети: чл. 112, ст. 16 Кри-
вичног законика („Сл. гласник РС“, бр. 85/2005, 88/2005 – испр., 107/2005 – испр., 
72/2009 и 111/2009) – КЗ.

229 „Свака ствар свога господара тражи.“ Видети: чл. 1016 Општег имовинског зако-
ника за књажевину Црну Гору (1888) – ОИЗ. Међутим, проф Водинелић истиче да 
у неким ситуацијама права могу привремено бити безсубјектна (ничија), наводећи 
између осталог и пример „ако је дотадашњи ималац потраживања (цедент) дру-
гом лицу предао исправу о уступању потраживања установивши му преображајно 
право да себе одреди за новог имаоца или да трећи то постане (бланко цесија), пре 
него што овај изврши избор бланко цедирано право потраживања је ничије, јер 
више није цедентово (ранијег имаоца), а још није одређен цесионар (нови стица-
лац)“. В. Водинелић (2012), стр. 226–227.
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државању од деловања на туђу ствар.230 Сходно овоме, и имаоцу траж-
бине се, на адекватан начин, мора омогућити да сва трећа лица искљу-
чи од задирања у његово право, па његово право заиста много личи на 
својину.231 Тражбина није само захтев него и део имовине који се, по 
правилу, може слободно преносити и подлеже принудном намирењу. 
Могућност слободног отуђења и оптерећења потраживања може изро-
дити спор коме потраживање припада, довести до такозване „претен-
дентске парнице“. Такође се код залоге и личних службености на потра-
живању може поставити питање: како неко може имати dominium minus 
plenum ако нико нема dominium. Ако су залога и службености права 
која се изводе из права својине, значи ли то да и на тражбини постоји 
право својине. У случају множине субјеката на активној страни облига-
ције, могуће је да исто потраживање припада неколицини поверилаца. 
Поставља се онда питање, шта се преноси цесијом – потраживање или 
право на тражбину, као својеврсно апсолутно право, које би свој пандан 
имало у праву својине на ствари.

Уочавајући ову особину тражбине, неки цивилисти пре усвајања 
ЗОО, право имаоца потраживања називају својином. Према Митрино-
вићевом схватању, „код преноса силом закона цесионар задобија траж-
бину у својину“,232 од момента када се појаве чињенице које саме собом 
ipso iure врше пренос. Слично поступа и Павловић, који сматра да „сви 
уговори у опште ако су редовно закључени производе грађанску обвез-
ност, дају веровнику право тражбине, која се према њему сматра као 
права својина, и по томе као саставни део његовог имања“.233 Међутим, 
ови аутори не улазе дубље у разлоге таквог поистовећивања права има-
оца тражбине са својином.

Ако узмемо у обзир став проф. Перића, који сматра да је својина 
право и да је право интелектуални однос, „то јест апстракција и онда 
зашто да није могућан тај интелектуални однос, та апстракција која се 
зове право својине и без и пре апрехенсије ствари?“234, чини се да је и 
према проф. Перићу својина на тражбини правно прихватљива.

За проф. Марковића, спор о томе да ли права могу бити предмет 
других права у СГЗ је чисто догматичке природе. Према мишљењу тог 
аутора, о томе не може бити спора, будући да сам Законик проглашава 
права за предмете способне да буду објекти субјективних права.235

У немачкој правој теорији одавно је уочено да је цесија посао рас-
полагања и да се као последица прометљивости тражбине може јавити 

230 Лав Јосифович Петражицки, Теорија права и морала, Подгорица 1999, стр. 159.
231 Својина по правилу подразумева право да се трећи искључе (енг. „right to exclude“) 

и право да се располаже (енг. „right to dispose“). Видети: M. Smith (2007), стр. 2–3.

232 Видети: С. Митриновић (1913), стр. 191.
233 Видети: Ђорђе Павловић, О обвезностима и уговорима уопште, Београд 1869, стр. 

339.
234 Видети: Живојин Перић, О уговору о продаји и куповини I, Београд 1920, стр. 55.
235 На пример § 190 СГЗ и други, Л. Марковић (1927), стр. 196. 
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спор коме потраживање припада. Субјективно овлашћење титулара на 
тражбини се овим осамостаљује и, по угледу на право својине, ужива 
заштиту према трећим лицима. Цесијом се преноси право на тражбину, 
а тиме се преноси и тражбина, то јест право да се она оствари. Потра-
живање је релативно право које одређује однос повериоца и дужника, 
док право на тражбину имаоцу даје овлашћење у односу према свим 
трећим и по природи је апсолутно.

За проф. Ларенца право на потраживање заиста личи на право влас-
ника коме припада право на неку ствар.236 Ово право на потраживање 
би, за разлику од потраживања које је усмерено против дужника, било 
стварно право (нем. „dingliches Recht“), које свако треба да поштује; 
уступање потраживања би онда представљало пренос права на потра-
живање, а залог ограничавање тог права. То отвара могућност паралеле 
између својине на ствари и права на потрaживање и наводи на помисао 
да је овде реч о једној својини на потраживању (нем. „Eigentum an der 
Forderung“).237

Расправа о томе да ли је предмет цесије право потраживања или 
право својине на потраживању (фр. „le droit de propriété sur la créance“) 
вођена је и у француском праву.

У одбрану права својине на потраживању устаје Жиносар 
(Ginosar).238 Он критикује класичну концепцију права својине према 
којој је својина однос на основу кога једна ствар припада једном лицу, 
на основу кога је она његова. Дакле, својина се разума као однос 
припадништва (фр. „relation d’appartenance“). Тај однос припадништва 
се среће и код права потраживања. Поверилац је једини овлашћен да 
захтева извршење од дужника. Према Жиносару, потраживање је добро 
које припада повериоцу и у његовој је имовини са ефектом права своји-
не. Логична последица права својине на потраживању се огледа у томе 
да је ово право супротстављиво свима. Поверилац може захтевати од 
трећих лица да поштују његово право.239 Право употребе, прибирања 
плодова и располагања (usus, fructus и abusus) исто тако се налазе и код 
потраживања. И својина на потраживању је подобна за деобу.240 Једина 
разлика између својине на потраживању и својине на телесном добру 
огледа се у томе што се за трећа лица која знају за потраживање узима 
да не знају и у том смислу су овлашћена да га не признају. Иако овај 
изузетак дерогира правило, он не дира у принцип.“241

236 K. Larenz (1987), стр. 572–573.
237 K. Larenz (1987), стр. 573.
238 S. Ginosar, Droit réel, proprieété et créance elaboration d’un systéme rationnel des droits 

patrimoniaux, Paris 1960, стр. 35. Наведено према: Е. Cashin-Ritaine (1998), стр. 55.
239 S. Ginosar, Droit réel, proprieété et creéance elaboration d’un systeéme rationnel des droits 

patrimoniaux, Paris 1960, стр. 36. Наведено према: Е. Cashin-Ritaine (1998), стр. 55.
240 S. Ginosar (1960), стр. 47. Наведено према: Е. Cashin-Ritaine (1998), стр. 55.
241 S. Ginosar (1960), стр. 85–86. Наведено према: Е. Cashin-Ritaine (1998), стр. 56. У 

контексту ове расправе нарочито се чини занимљивом формулација из Монетар-
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Апсолутним дејством права потрaживања бави се и Савињи 
(Savigny). За њега је веза према неком лицу, на сличан начин као нека 
ствар, у пољу наше воље, дакле налази се под нашим господарењем. 
Ипак, тај аутор опрезно износи свој став, тако да не говори о праву гос-
подарења над лицем него о праву господарења над радњом. 242

Становиште о својини на тражбини учестало је и у англосаксонском 
праву. Тако Толхурс (Tolhurst) каже да се пријемник у жељи да изврши 
уговорно право мора поуздати у своју својину на уговорном праву. То 
имовинско право не може преживети уништење ствари, што је уговор 
или тачније облигација.243

Аргумент да се економска сврха различитих облика присвајања 
суштински не разликује, без обзира на специфичност њихових објека-
та, може довести до усвајања монистичког концепта својине. Својина 
се тако може разумети као genus – субјективно право матица, из кога 
се изводе и у кога се уливају остали облици својине. Ако прихватимо 
да је власништво овлашћење лица да суштином и користима ствари 
по својој вољи располаже и сваког другог од тога искључи,244 онда 
сви појавни облици својине имају заједничко језгро овлашћења, које 
их сврстава у исту групу субјективних права – „најшира апсолутна 
имовинска права“. Ималац неког материјалног или нематеријалног 
добра може својим добром и користима које оно доноси располага-
ти слободно у границама закона. Ексклузивитет у извлачењу корис-
ти из добра (активна страна својинских овлашћења) није могућ без 
одговарајућих правних средстава за искључење свих трећих лица од 
самовољних захвата у туђе добро (ius excludendi tertii).245

ног и финансијског закона. Чак и ако је уступање извршено као гаранција и без 
означавања цене, цесија преноси цесионару „својину на уступљеном потражи-
вању“ (фр. „la propriété de la créance cédée“). Видети: чл. L 313–24 (1) Code mo-
nétaire et financier, http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode. do?cidTexte=LEGITE
XT000006072026.

242 Von Savigny, System des heutigen römishen Rechts I (1840) s. 338 f. Наведено према: 
Helmut Koziol, Die Beeinträchtigung fremder Forderungsrechte, Wien, New York 1967, 
стр. 153.

243 „For an assignee to enforce a contractual right he relies on its ‘ownership of that contrac-
tual right’. That is, he relies on a property right and property right can not survive ‘de-
struction of the res’, which is the contract, or more particularly, the obligor’s obligation.“G. 
Tolhurst (2006), стр. 432.

244 § 379 Предоснова Грађанског законика за Краљевину Југославију (1934).
245 „Колекционар реткости ужива колико у самој ствари, толико и у томе што је 

једино он поседује, у томе што су други искључени.“ Г. Радбрух (2006), стр. 
142.
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Сва трећа лица дугују имаоцу материјалног и нематеријалног добра 
потпуну уздржаност у погледу објекта његовог права (пасивна страна 
својинских овлашћења).246

3.3. КРИТИКА СХВАТАЊА О СВОЈИНИ 
НА ПОТРАЖИВАЊУ

У нашем праву концепцију о праву на правима критикује проф. 
Гамс. Он сматра да су права као објекти права само по себи противреч-
ност... Право као однос међу људима претпоставља субјекте. „Како могу 
онда субјекти, плус однос обавезе и овлашћења међу њима да буду ис-
товремено и објекат.“247

Тумачећи Закон о основама својинскоправних односа,248 који про-
писује да право својине може постојати на покретним и непокретним 
стварима, Б. Визнер (Vizner) закључује да таква норма јасно искључује 
могућност постојања права својине и на правима (потраживањима и 
другим трајним имовинским правима).249

Слично резонује и проф. О. Станковић који под објектима права 
подразумева „правна добра на којима постоји непосредна правна власт, 
са којом обавеза пасивних субјекта није у корелативном односу“.250 
„Схватање да су људске радње односно нерадње (понашање пасивних 

246 Опширније о могућности функционалног приступа својини који полази од тога 
да се економска сврха најшире правне власти на телесним и бестелесним добри-
ма суштински не разликује, видети: Ненад Тешић, „Има ли својине у виртуелном 
свету – О природи субјективних права на електронским добрима“, Правни живот 
11/2008, стр. 205.

247 Ово је, чини се, доследно са становиштем проф. Гамса да је својина присвајање 
предмета спољне природе ради задовољења потреба и има континуитет са био-
лошким бићем човека. А. Гамс, „Слојевитост својине“, Архив за правне и друштве-
не науке 1–3/1996, стр. 117. Тако и проф. Спаић: „Стварноправни односи не могу 
настати поводом свих ‘добара’. Само ствари као делови материјалног физичког све-
та, као телесни предмети, јесу претпоставка за настанак стварних права. На овај 
начин низ добара не улазе у састав стварног права... Поводом људских радњи, лич-
них добара и интелектуалих продуката не могу настати стварна права.“ В. Спаић 
(1960), стр. 9.

248 „Сл. лист СФРЈ“, бр. 6/80 и 36/90, „Сл. лист СРЈ“, бр. 29/96 и „Сл. гласник РС“, бр. 
115/2005 – др. закон – ЗОСПО.

249 Boris Vizner, Komentar Zakona o osnovnim vlasničkopravnim odnosima, Zagreb 1980, стр. 
57. Да наше право искључује појам бестелесних ствари као објекта права својине, 
сматрају и Стојановић и Петровић. Видети: Коментар уз чл. 2 ЗОСПО. Драгољуб 
Стојановић, Драгољуб Петровић, Коментар Закона о основним својинско-правним 
односима, Београд 1991, стр. 9. 

250 Постоје четири врсте таквих правних добара: ствари које су објекти стварних пра-
ва, лична добра која су објекти права личности, интелектуална добра која су објек-
ти права ауторства и сама човекова личност када су у питању одређена породична 
права. Видети: Обрен Станковић, „Објекти грађанских права“, Анали Правног фа-
култета у Београду 6/1976, стр. 652.
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субјеката) објекти права водило би закључку да право својине има два 
и то потпуно разнородна објекта: ствар на коју се односи и пасивно 
понашање свих трећих у односу на ову ствар. Та конструкција је не-
прихватљива, јер вређа две премисе: да једно право може имати само 
један објекат и друго да само једнородне појаве могу бити обухваћене 
заједничким вишим појмом... Или ће се да би се избегли ови пригово-
ри, рећи да су људске радње, односно нерадње објекти само релативних 
права.“ Проф. Станковић разликује објекат права од објеката (предме-
та) грађанскоправног односа и с тим у вези три могуће ситуације: „Прва 
је она у којој постоји и објекат субјективног права и објекат грађанско-
правних односа (то је исто правно добро). Тако је код свих апсолутних 
права, односно односа. Друге две могућности тичу се облигационих од-
носа. Неки од њих имају објекат, иако субјективно право из тог односа 
нема објекат (постоји предмет обавезе).251 Најзад, постоје облигациони 
односи који су без објекта (јер нема ни предмета обавезе који је разли-
чит од садржине) ако обавеза гласи на чињење, односно нечињење.“252

На трагу овог становишта је и Б. Гавански: „Теорија која тражбе-
но право сврстава у бестелесне ствари греши у свом полазишту, јер 
тражбена права сврстава у предмет права, док ситуација стоји обрнуто: 
тражбена права и сама имају свој предмет, па не могу бити предмет дру-
гих права.“253 Ако се прихвати да су стварна и тражбена права међусоб-
но компарабилни појмови, а не телесне ствари и тражбена права, онда 
се овај аутор пита зашто стварати неодрживу и контрадикторну катего-
рију права на потраживању. 254

Ипак, чини се да теорија о праву својине на тражбини бива сасвим 
„разоружана“ аргументима које с тим у вези истиче проф. Ларенц. 
Према његовом мишљењу, разумети располагање потраживањем као 
отуђење неке својине значи само непотребно и збуњујуће удвајање пра-
ва.255 Ако посматрамо „имовину“ као правни појам, строго узевши, ни 
ствар није имовински објекат, већ је то са њом повезана својина. Потра-
живање као имовински објекат се, дакле, не мора посматрати као ствар 
и као предмет располагања прихватити припадујуће имовинско право 
(на пример, својину). Штавише, само потраживање је имовинско право 

251 На пример, сходно овом становишту, код купопродаје нема објекта субјективног 
права. Ствар коју продавац дугује је само објекат обавезе. Ствар је објекат другог 
субјективног права и правног односа – права својине.

252 Видети: О. Станковић (1976), стр. 654–655.
253 Б. Гавански (1982), стр. 53. Овај аргумент против поимања потраживања као бес-

телесних ствари не може се прихватити због тога што је потраживање општеприх-
ваћено као предмет стварних права: залоге и плодоуживања, а с друге стране, 
доследна примена овог става негира могућност да сама престација, као предмет 
облигације, такође има свој предмет, на пример, објект продаје. 

254 Б. Гавански (1982), стр. 54. 
255 K. Larenz (1987), стр. 573.
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које овлашћено лице, исто као и својину, може пренети, „отуђити“ или 
путем преноса појединих овлашћења „ограничити“. Па ипак употреби-
ти израз својина на потраживању није нетачно, ако је оно што се под 
тим подразумева припадање права (нем. „Rechtszuständigkeit“).256

„Када ја у обичном животу кажем ово потраживање ми припада, 
тиме не мислим да имам неко право господарења над њим као над не-
ким телесним предметом, неко ‘стварно право’, већ да ми оно припада и 
ни једном другом и у том смислу је моје.“257 У ономе мени, а ни једном 
другом (нем. „mir und keinem anderen“) лежи истовремено искључивост 
припадања права.

За проф. Ларенца из искључујућег карактера припадности пра-
ва следи такође и потреба за примереном заштитом овлашћеног лица, 
аналогно „апсолутним“ правима, против противправног упада у овла-
шћење титулара, нарочито, на пример, у случају неовлашћеног пријема 
чинидбе.

Пренос тражбине на друго лице представља, дакле, промену у при-
падности (припадању) права (нем. „Rechtszuständigkeit“), без промене 
правног садржаја.258

Савремени коментатори немачког права у потпуности следе ово ста-
новиште. Припадност права (нем. „Rechtszuständigkeit“) потраживања 
стога није никакво апсолутно право; оно не објашњава никакво „пра-
во на потраживању“ и не може се изједначити – у паралели са ствар-
ном својином (нем. „Sacheigentum“) – са „својином над потрaживањем“ 
неким стварним правом на које свако треба да пази.259 Према Немач-
ком грађанском законику (НГЗ), предмет правног додељивања (нем. 
„Rechtszuordnung“) јесте само потрaживање, а не апсолутно право над 
њим. Када се говори о „својини на потрaживaњу“ тиме се не мисли на 
апсолутно право господарења (нем. „Absolutes Herrshaftrecht“) (својину 
„Eigentum“), као над неким телесним објектом, већ на искључујуће до-
дељивање (нем. „Zuordnung“) неком одређеном лицу које је својствено 
сваком субјективном праву.260

То становиште прихватају и водећи аутори у аустријском праву. 
Тако је за проф. Коциола (Koziol) суштина која се може извући из учења 

256 Ibid. Термин „Rechtszuständigkeit“ се објашњава као „Competenz“ (v. lat. Competen-
tia), у смислу надлежности, јурисдикције, овлашћења (нем. „Befugniß“) суда да 
делује у једној одређеном правној ствари. У приватноправном контексту термин 
„Befugniß“ значи: 1) могућност неке радње (нем. „die Möglichkeit einer Handlung“), 
2) правна способност (нем. „die rechtliche Fähigkeit“) да се нешто по вољи чини или 
не чини. Видети: http://www.zeno.org/Pierer–1857/A/Rechtszust%C3%A4ndigkeit.

257 K. Larenz (1987), стр. 574.
258 Ibid.
259 Staudinger, Busche II (2005), стр. 76.
260 Ibid.
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о својини на потраживањима у ствари „учење о припадању права“.261 
Конструкција права својине на потраживању није одржива.262 
Сходно томе, не могу постојати ни права на правима (нем. „Rechte an 
Rechten“).263 „Ограничена права на потраживањима“ су у већој мери 
само подела овог права. Овлашћење у смислу права потраживања дели 
се између имаоца потраживања и заложног повериоца. Закључку да 
би морало постојати пуно право на потраживању, ако су већ призна-
та ограничена права над потраживањима, тиме је одузета његова осно-
ва.264

Становише проф. Коциола је нарочито занимљиво ако се узме об-
зир да се појам бестелесних ствари очувао у АГЗ и да је појам својине 
двозначан: тако да означава пуно право над телесним стварима (право 
својине у ужем смислу), али је и синоним за припадање права (своји-
ну у ширем смислу).265 Дакле, не само својину над телесним предме-
тима, већ и свако приватно право које има имовинску вредност.266 
Када се говори о праву својине на потраживању, тиме се жели нагла-
сити да то право припада једном одређеном лицу (припадање права – 
(„Rechtszuständigkeit“), односно да је у питању право својине у ширем 
смислу. (нем. „Eingentumsrecht im weiteren Sinn“)267

Критика схватања о праву на тражбини може се извести и из бића 
самог субјективног права које увек припада једном лицу и ником дру-
гом.268 То важи једнако и за стварна и облигациона права. Заштита коју 
правни поредак даје титулару стварног права ипак се разликује у одно-
су на ону која имаоцу тражбине стоји на располагању у случају повреде 
апсолутних дејстава облигационог права. Поверилац према трећем који 
је повредио његово облигационо право има захтев према правилима о 
стицању без основа.

3.4. ОБЈЕКТИВИЗАЦИЈА ТРАЖБИНЕ

За разлику од материјалних добара, која могу бити присвојена и из 
природе, потраживање је безизузетно људска креација. Једном зачето 
потраживање постаје правнорелевантна чињеница за себе. Када је реч о 

261 H. Koziol (1967), стр. 152.
262 Ibid.
263 Ibid.
264 Ibid.
265 Ibid., стр. 151.
266 H. Koziol (1967), стр. 151.
267 Koziol, Welser, Kletečka, I (2006), стр. 93.
268 У правном додељивању овлашћења неком лицу лежи истовремено и један за друга 

лица искључујући „апсолутни“ моменат. K. Larenz (1987), стр. 574.
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праву које поверилац има у погледу таквог добра, поставља се питање да 
ли то субјективно право спада у групу облигационих права или ствар-
них права.269 Имовину чине права, а не ствари. И стварна и облигаци-
она права су имовинска права, чија је заштита законом загарантована. 
Заједнички именитељ тих права јесте њихова корисност за титулара. С 
тим што објекат стварног права остаје фактички ствар, иако не припада 
никоме,270 док тражбина не може постојати без имаоца.

У оквиру уговорне слободе засновани облигациони однос из којег је 
поверилац овлашћен да потражује чинидбу од дужника, по својој при-
роди је биполарна правна веза (нем. „bipolare Rechtsbeziehung“).271 То 
није спорно, међутим не може се занемарити ни околност да су траж-
бине данас тржишно прометљива добра (енг. „marketable assets“). При-
знање да је потраживање као имовински објекат прометљиво неминов-
но је довело до апсолутних дејстава цесије. Овде се полази од тога да се 
ефекти цесије не одражавају примарно на облигациони однос дужника 
и повериоца већ на промену у имању цедента и цесионара.272 Проме-
на припадности делује између цедента и цесионара, али и према свим 
трећим лицима, на пример, њиховим повериоцима. Она као објективна 
околност делује и према цесусу који је дужан да је уважава. У том сми-
слу се говори о објективизацији (нем. „Verobjektivierung“) права потра-
живања које се формира као посебно правно добро.273

„Објекат је све оно на шта је уперено274 неко субјективно право, на 
чему или поводом чега се остварује.“275 Појам објекта се мора унети у 
саму дефиницију субјективног права. „Код сваког субјективног права 
истичу се и ова два елемента: субјект права, лице коме право припада, 
и објект права, предмет на који се право односи.“276 Без обзира на при-

269 У расправи о томе да ли је неко право облигационо или стварно, „потребно је енергич-
но одбацити разлоге законодавне систематике, то јест вођење рачуна о томе у ком делу 
грађанског законика (облигационоправном, стварноправном) је неко субјективно пра-
во уређено“. О. Станковић, „О подели права на апсолутна и релативна (облигациона)“, 
Анали Правног факултета у Београду 3–6/1985, стр. 711.

270 F. Pollock (1894), стр. 318.
271 Staudinger, Busche, II (2005), стр. 73.
272 Hrvoje Markovinović, Ugovor o cesiji, Zagreb 2005, стр. 60.
273 Проф. Марковић такође уочава тенденцију „објективирања потраживања“, тако да 

се о чинидби говори као о једном добру на које се има право, али истиче да бит-
ност тражбеног односа не лежи у чинидби, него у личној вези повериоца и дужни-
ка. Л. Марковић (1997), стр. 34.

274 У том смислу и проф. Водинелић, „Објектом субјективног права називаћемо оно 
на шта је субјективно право усмерено... Објекат субјективног права јесте оно што 
показује правац усмерења овлашћења.“ В. Водинелић (2012), стр. 218.

275 А. Гамс, Љ. Ђуровић (1994), стр. 98.
276 „То су два битна састојка субјективних права, и чим нема било субјекта, било објек-

та, ту не може бити ни субјективног права.“ Видети: Л. Марковић (1927), стр. 90.
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хватање његове неопходности, појам објекта права се у правној књи-
жевности схвата врло различито.

Проф. Л. Марковић наводи становиште да се под објектом права 
може разумети оно животно добро на чије уживање је управљена воља 
садржана у појму субјективног права.277 Он тако схваћене објекте права 
дели на ствари, људске радње278 и субјективна права као таква.279

Према проф. О. Станковићу, појам бестелесних ствари није нуж-
но повезан с конструкцијом права на правима. „Могуће је замислити 
да се одбаци конструкција права на праву, а задржи појам ‘бестелесних 
ствари’ у смислу предмета уговора... У сваком случају, прихватање пој-
ма бестелесних ствари ни најмање не значи тврдњу да су оне у основи 
исто што и телесне ствари и да у грађи правних односа заузимају исто 
место.“280

За проф. Водинелића објекти неких субјективних права могу бити 
друга субјективна права. Тад говоримо о правима на правима.281

277 Л. Марковић (1927), стр. 162.
278 „Извесне радње и поступци као делимични одломци личности, могу бити прав-

ни објекти... Такве су радње предмет тражбених односа.“ Л. Марковић (1927), стр. 
195.

279 Л. Марковић (1927), стр. 195. Ово становиште заступа и проф. М. Бартош, по коме 
је објекат права све оно што може бити предмет субјективног права, а то су ствари, 
људске радње и туђа субјективна права. М. Бартош, Основи приватног права, стр. 
41. Ипак, већина наших правних писаца објекте права разврстава у четири групе: 
ствари, људске радње, лична добра и производе људског духа. Људске радње су 
такође по својој економској структури роба. Оне ипак нису „непосредан предмет 
стварног права као ствари, већ су предмет тражбених права.“ Видети: А. Гамс, Љ. 
Ђуровић (1994), стр. 104.

280 О. Станковић у: Станковић, Орлић (1999), стр. 20.
281 С тим у вези, наглашава се пример заложног права на потраживању (чл. 989 ЗОО) 

и норма по којој се правила о давању у залогу стари примењују и на залоге потра-
живања и других права уколико за њих није прописано што друго (чл. 996 ЗОО).



Дeo I
ЗАКЉУЧАК

1. ПОТРАЖИВАЊЕ КАО СЛОЖЕНО 
(ВИШЕДИМЕНЗИОНАЛНО) ПРАВО

Резултати истраживања веродостојности „прве хипотезе“, према 
којој је предмет цесије потраживање као правна веза дужника и пове-
риоца, пре свега њеним укрштањем са контрахипотезом да се цесијом 
преноси својина на потраживању, показују да је питање правне приро-
де предмета цесије сложено и да му је неопходно приступити на нешто 
другачији начин.

1.1. СТРУКТУРАЛНО-ФУНКЦИОНАЛНА ДИМЕНЗИЈА

1.1.1. Право на чинидбу

Ако облигација представља правну везу између две стране на ос-
нову које једна страна треба да испуни неку чинидбу за ону другу, 
глагол „требати“ је несумњиво у срцу овог појма.282 Према Закону о 
изршењу и обезбеђењу: „потраживање означава право извршног по-
вериоца да од извршног дужника захтева одређено давање, чињење, 
нечињење или трпљење“.283 Потраживање је, дакле, једно субјектив-
но право које овлашћује повериоца да од дужника захтева одређену 
чинидбу, односно накнаду штете у случају њеног неиспуњења,284 с 
тим што је „право повериоца на извршење уговора његово примар-
но право“.285 Ако дужник добровољно не испуни дуговано, поверилац 

282 Међутим, проф. Карбоније (Carbonnier) сматра да је овај глагол лакше осетити 
него дефинисати. Он даље истиче да глагол „требати“ у себи већ садржи глагол 
„моћи“. Ово из разлога што у праву облигација постоји само ако је могућа. „Tре-
бање и могућност су два лица облигације.“ Jean Carbonnier, Droit civil, Les biens Les 
obligations, Volume II, Paris, 2004, стр. 1917.

283 Чл. 11, ст. 1, тачка 1. Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС“, бр. 31/2011 
и 99/2011 – др. закон) – ЗИО. Слично и Закон о извршном поступку (2004) који 
потраживање дефинише као право извршног повериоца на наплату новчаног из-
носа или на неко друго давање, чињење или трпљење. Видети: чл. 28, ст. 1, тачка 1 
ЗИП („Сл. гласник РС“, бр. 125/2004).

284 „Ако поверилац није у могућности да добије дуговану чинидбу (испуњење 
in fora specifica), због околности због које је дужник одговоран, он има право 
на новчани еквивалент у форми накнаде штете.“ Р. Ђуровић, М. Драгашевић 
(1980), стр. 14

285 Слободан Перовић, „Извршење уговорних обавеза и одговорност за неизвршење“, 
Будва 2008, стр. 17.
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може своје право утужити.286 Кад је потраживање ваљано а дужник, 
с успехом, не истакне приговор (exceptio) против потраживања, пове-
рилац ће на основу добијене извршне исправе моћи и да се принудно 
наплати из дужникове имовине.287 Сходно томе, потраживање је „не-
посредан правни однос“ дужника и повериоца.288 Међутим, чак и у 
случају да дужник нестане, поверилац има право опште залоге на ње-
говој целокупној имовини. Постоји, дакле, посредан289 однос између 
повериоца и дужникових добара.290

Потраживање, као и остала субјективна права, има одређене гра-
нице. Оно се не може вршити противно циљу због кога је установљено. 
Давнашњи принцип qui suo iure utitur, neminem lаedit291 у савременом 
праву је препустио примат принципу non omne quod licet honestum est.292 
Отуда поверилац који је инертним понашањем према потраживању 
створио очекивање код дужника да неће ни захтевати испуњење може 
у крајњем исходу остати без могућности да своје право оствари (venire 
contra factum proprium).293

286 Притом, „поверилац има право да тражи накнаду штете због неиспуњења уговор-
не обавезе иако претходно није захтевао пред судом испуњење те обавезе“. Из ре-
шења Вишег привредног суда у Београду Пж. 4121/01 од 19. септембра 2001. годи-
не. Здравко Петровић, Владимир Козар, Мега збирка судске праксе из облигационог 
права, Том I, Београд 2009, стр. 192.

287 Дијалектички процес остваривања потраживања као субјективног права развија 
се од апстрактности према све већој конкретности. Субјективно право → захтев 
за остварење → извршни наслов → принудно испуњење. Упоредити: Berislav Perić, 
Struktura prava, Zagreb 1988, стр. 89.

288 E. Cashin-Ritaine (1998), стр. 54.
289 Овде се може говорити само о потенцијалу односа са дужниковим добрима. Иако 

општа залога постоји, она је на неки начин „без зуба“, с обзиром на то да повери-
лац у односу на добра из дужниковог имања нема право следовања.

290 E. Cashin-Ritaine (1998), стр. 54.
291 „Ко користи своје право никоме не наноси штету“ (Paulus – D. 50, 17, 155, 1).
292 Paulus – D. 50, 17, 144. Према Богишићевом преводу: „И што није забрањено може 

да не буде поштено.“ Видети: чл. 999 ОИЗ.
293 Типичан пример таквог противуречног понашања је ситуација када две стра-

не закључе уговор о продаји 20 преносних рачунара (енг. „lap top“) одговарајуће 
конфигурације, по цени од 1.000 €, с тим да се плаћање врши по испоруци. Ако 
продавац не изврши своју обавезу у року од 30 дана без обзира на то што га је 
купац у више наврата позивао да то учини, па купац, коме су рачунари потребни 
за обављање делатности, набави рачунаре по истој цени од другог продавца, може 
се догодити да продавац с позивом на пуноважан уговор који није раскинут након 
годину дана испоручи рачунаре и пошаље фактуру купцу. Такво поступање је 
противно начелу савесности и поштења јер је због веома брзог напретка у овој 
области технике објекат престације неподобан за испуњење. Друкчије казано, 
испорука рачунара, након годину дана, више не одговара каузи због које се купац 
обвезао да ће исплатити цену. Опширније о забрани противуречног понашања у 
оквиру коригујуће функције начела свесности и поштења, видети: Д. Стојановић у: 
Стојановић, Антић (2004), стр. 239 и 254.
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Осим тога, законодавац, из разлога друштвене солидарности, на-
меће извесна ограничења за остварење потраживања у судском поступ-
ку. Одређене ствари су изузете од могућности принудног уновчења.

Чини се ипак да је слика потраживања далеко сложенија од простог 
овлашћења повериоца да захтева одређену престацију и накнаду штете, 
ако уредно испуњење изостане. Осим права на чинидбу које поверилац 
има наспрам дужника, тражбина као објективна околност мора бити 
уважена и од трећих. Може им се, дакле, супротставити.

1.1.2. Супротстављивост
Облигациони однос је релативног карактера. Тражбина је, дакле, 

повериочево право „управљено само на једну одређену личност, њего-
вог дужника“.294 У Енглеској се у том смислу говори о неписаном прин-
ципу релативности уговора (енг. „doctrine of privaty of contract“). Пре-
ма том правилу, само стране из уговора могу захтевати извршење или 
бити тужене ради извршења.295 Облигационо право се углавном не тиче 
трећих лица, али овај принцип није искључив и познаје извесна одсту-
пања.296 На пример, када се облигационо право упише у јавну књигу, 
оно добија стварноправна дејства.297 Осим тога, у француском праву 
је почетком XX века почео да се развија појам супротстављивости (фр. 
„opposabilité“), по коме уговор представља друштвену чињеницу коју 
трећа лица морају уважавати.298

Повреда облигационих, као и стварних права, рађа захтев за накна-
ду штете.299 Обавеза сваког у односу на туђе потраживање је негативна 
и забрањено је огрешити се о такву обавезу. Трећа лица не смеју пре-
дузети ништа против остварења потраживања. Лице које противправ-
ним поступањем онемогући остварење тражбине, на пример тако што 
уништи признаницу о дугу, одговара повериоцу због умањења могућ-
ности наплате потраживања.300

294 Живојин Перић, Специјални део Грађанског права II, Облигационо (Тражбено пра-
во), Први део, Општи део облигационог (тражбеног права). – О уговорима у опште, 
Београд 1920, стр. 1.

295 B. Fauvarque-Cosson, D. Mazeaud (2008), стр. 442.
296 Правило је да уговор има релативно дејство у Француској, Италији, Шпанији, Не-

мачкој, Холадији. Видети: B. Fauvarque-Cosson, D. Mazeaud (2008), стр. 440–441.
297 Да је ова граница прилично флуидна, показује и пример могућности уписа обли-

гационих права у регистре непокретности. Stojan Cigoj, Teorija obligacij, Splošni del 
obligacijskega prava, Ljubljana 1989, стр. 3.

298 B. Fauvarque-Cosson, D. Mazeaud (2008), стр. 443. Уговор као правна чињеница може 
се супротставити трећима, као што се они сами могу позвати на постојање уговора 
као правне чињенице, иако у његовом закључењу нису учествовали. Видети: М. 
Орлић (1974), стр. 325.

299 Љ. Милошевић (1970), стр. 4. Посредно, преко накнаде штете због неиспуњења, 
имовинска дејства добијају и они облигациони односи који нису имали ту непо-
средну одлику. 

300 С. Јакшић (1960), стр. 31.
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Поверилац има право да од одређеног лица захтева испуњење прес-
тације. Међутим, и овде, као и код осталих субјективних права, постоји 
ограничење слободе другог у корист титулара, тако да сви морају пош-
товати право потраживања, што се на општи начин изражава тврдњом 
да је потраживање супротстављиво трећим лицима.301 Ипак, у погледу 
лица које је дужно да изврши престацију право успоставља једну спе-
цифичну неједнакост.302 Другим речима, супротстављивост трећим ли-
цима није неспојива са традиционалном квалификацијом тражбине као 
релативног права. Сва субјективна права која су везана за домен титу-
лара су супротстављива трећим лицима.303

„Да је потраживање објективна чињеница показује и могућност ње-
говог наслеђивања. Наследници стичу целину или идеални део имови-
не другог лица, дакле с обзиром да они улазе у права и обавезе другог 
лица, споразуми које је њихов претходник закључио настављају да про-
изводе дејство и према њима.“304

Супротстављивост тражбине доказују и бројни захтеви и правне 
моћи које ималац тражбине може истаћи према трећим лицима. Ти за-
хтеви су у служби намирења тражбине и, по правилу, штите повериоца 
од изигравања, на пример: actio Pauliana305 захтев за побијање дужнико-
вих правних радњи у стечају,306 захтев за продор кроз правно лице.307

301 J. Ghestin (1980), стр. 5. Проф. Водинелић, заступа другачије становиште, по коме 
„апсолутност не треба бркати са супротстављивошћу неког права, или другачије 
речено са његовом снабдевеношћу правом следовања“ јер је реч о два сасвим 
различита својства субјективног права. „Апсолутност дејства означава то чија и 
каква обавеза стоји насупрот субјективном праву: да је то обавеза сваког трећег 
лица, негативна и свеобухватна (нико да ништа не чини што би омело титулара у 
његовом праву... „Док супротстављивост права означава то да на опстанак права 
које постоји на неком објекту не утиче то коме објекат припада, не утиче промена 
имаоца објекта, сукцесија (прелазак права припадања објекта с једног имаоца на 
другог).“ В. Водинелић (2012), стр. 204–205. Следећи француску правну теорију, 
проф. Орлић разликује релативност обвезујућих дејстава уговора, односно 
релативно дејство облигационе везе, с једне стране, од супротстављивости уговора 
трећим лицима, на другој страни. М. Орлић (1974), стр. 325.

302 „Нека права су праћена једном једином и једнаком обавезом свих других лица – да 
се уздрже од било чега чиме би омели права титулара, док су друга нека права, 
осим таквом, једнаком обавезом свих, праћена још и једном другачијом обавезом 
тачно одређеног лица или одређених лица.“ В. Водинелић (2012), стр. 200.

303 J. Ghestin (1980), стр. 5.
304 Видети: Alfred Rieg, Le Role de la Volonté Dans l’Acte Juridique, En droit civil Francais at 

Allemand, Paris 1961, стр. 461.
305 Видети: чл. 280 – чл. 285 ЗОО.
306 Опширније: Томица Делибашић, Побијање правних радњи стачајног дужника, Бе-

оград 1999; Драгиша Слијепчевић, „Побијање правних радњи и правних послова 
стечајног дужника“, Избор судске праксе бр. 9/2010, стр. 15–25.

307 Опширније о овом институту видети: Мирко Васиљевић, „‘Пробијање’ правне 
личности“, Правни живот 11/1995, стр. 17–27.
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1.2. ВРЕДНОСНА ДИМЕНЗИЈА

У литератури се обично истиче да вредност потраживања зависи од 
два главна фактора: времена доспећа и вероватноће да ће дужник испу-
нити своју обавезу.308 Изгледа да се вредност неког потраживања може 
сагледати кроз неколико његових битних одлика: квантитет, квалитет, 
рок доспећа, али и солвентност дужника. Само обједињене те величи-
не одређују тржишни еквивалент који је неко спреман да размени за 
одређено потраживање.

1.2.1. Квантитативна субдимензија (коликоћа)

Ако није инкорпорисана у хартију, тражбина је увек que tangi non 
possunt,309 али има свој квантитет који се може мерити. Тако новчане 
тражбине одликује номинални износ, док су неновчана потраживања 
посредно процењива у новцу.

1.2.2. Квалитативна субдимензија (каквоћа)

Свака тражбина, осим квантитета, има и одређени „квалитет“. Она 
пре свега мора бити могућа, одређена и допуштена.310 Ако некој траж-
бини недостају те битне особине, правни поредак је сматра ништавом. 
Осим тога, потраживање може бити: новчано и неновчано, обезбеђено 
и необезбеђено, условно, али и будуће, вероватно,311 цивилно и при-
нудноненаплативо312 (природно).313

308 Beale, Bridge, Gullifer, Lomnicka (2007), стр. 217.
309 K. Kagan (1945–1946), стр. 102.
310 Тражбина се, по правилу, може поделити на делове, па је правнодељиво добро. 

То што се једно потраживање може „пребити“ са другим потраживањем, интуи-
тивно и у етимолошком смислу указује на природу потраживања као имовинског 
добра.

311 Ако су испуњени остали услови, привремену меру за обезбеђење новчаног пот-
раживања може одредити суд ако је извршни поверилац учинио вероватним пос-
тојање потраживања. Видети: чл. 293, ст. 1 ЗИО.

312 Закон о наслеђивању РС познаје још једну каквоћу тражбине – „очигледно нена-
платива“. Сходно чл. 48, ст. 1 ЗОН, код утврђивања вредности заоставштине на 
основу које се израчунава нужни део пописује се и процењује целокупна имови-
на коју је оставилац имао у тренутку смрти заједно са свим његовим завештајним 
(тестаменталним) располагањима и свим његовим потраживањима... изузев оних 
очигледно ненаплативих.

313 „Према околностима може се цедирати и наравна обавеза, затим алтернативна, 
генерична, увјетна, итд.“ Видети: I. Ćepulić (1925), стр. 385. Права могу постојати 
и без захтева, као што је то случај са натуралним облигацијама. Видети: Славица 
Крнета, „Еволуција појма ‘захтев’ и његов однос према субјективном праву“ (Посе-
бан отисак из Годишњака правног факултета у Сарајеву, година XXIII, 1975, стр. 
304.
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Потраживања у извршном поступку могу имати првенство у нами-
рењу, дакле могу бити „привилегована“ (на пример: трошкови извршног 
поступка и потраживања на основу законског издржавања).314

Потраживање у стечају може бити „утврђено и оспорено“. Потра-
живање је утврђено ако није оспорено од стечајног управника или од 
поверилаца до закључења испитног рочишта,315 док се поверилац чије 
је потраживање оспорено упућује на парницу. Такав поверилац нема 
право да се намири у стечају, док суд у парничном поступку не утврди 
постојање и висину његовог потраживања.316

1.2.3. Временска субдимензија (временитост)

Као субјективно право, тражбина је и временски детерминисана.317 
Може се рећи да је привременост урођена особина потраживања.318 
Једна страна временске субдимензије потраживања јесте „доспелост“, а 
друга „застарелост“. Доспелост потраживања се може упоредити са „саз-
ревањем“ плодова из природе који протеком времена постају подобни 
за употребу.319 Час „сазревања“ потраживања може бити унапред задат: 
уговарањем датума допелости, односно везивањем доспећа за неки бу-
дући догађај, или накнадно одређен, тако да потраживање доспева на 
захтев повериоца. У цивилистици се истиче да облигационо право на 
чинидбу постоји и пре доспелости, с тим што пре доспелости повери-
лац не може од дужника да захтева дуговано.320

„Дужник има не само дужност, него и право да своју обавезу ис-
пуни у року.“321 Његов интерес је очигледан и огледа се у избегавању 
правних последица доцње, па постоји обавеза повериоца да прими 
уредно испуњење.

314 Чл. 137 ЗИО.
315 Чл. 116, ст. 1 Закон о стечају („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009 и 99/2011 – др. закон).
316 Опширније о неприхватљивости оспоравања уредно пријављених потраживања 

утврђених извршном исправом у нашој судској пракси видети: Небојша Јовановић, 
„Оспорљивост ‘извршних’ потраживања у стечају“, Право и привреда 10–12/2010, 
стр. 21–40.

317 На време као чинилац субјективних права указује проф. Бартош. Видети: М. Бар-
тош, Основи приватног права, стр. 60–61. У правној науци се такође говори о вре-
менским границама у вршењу субјективних права Д. Стојановић у: Стојановић, 
Антић (2004), стр. 255. О протеку времена као правној чињеници О. Станковић у: 
Станковић, Водинелић (2007), стр. 209.

318 „Испуњење обавезе (solutio) је уједно и смрт њена.“ А. Ђорђевић (1996), стр. 398.
319 За временитост тражбине се везују одређени приговори које дужник може истаћи 

повериоцу, на пример: да је повериочев захтев застарео (перемпторни) и да обаве-
за није доспела за испуњење (дилаторни). Видети: О. Антић (2011а), стр. 59.

320 „Пре доспелости постоји право да се прими чинидба (кад дужник може чинидбу 
да изврши и пре доспелости), не и да се она тражи (јер је дужник обавезан да чи-
нидбу изврши тек по доспелости).“ Видети: В. Водинелић (2012), стр. 239.

321 О. Антић (2011а), стр. 66.
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У овом контексту би се могло говорити и о рочности тражбине 
као посебном атрибуту који је некој тражбини задат вољом уговорни-
ка. Наступање или престанак дејства неког правног посла, који је из-
вор тражбине, може се везати за одређени рок. Осим тога, рочност се 
као особина тражбине јавља у ситуацији када по доспелости повери-
лац позове дужника да испуни обавезу и остави му у том погледу нак-
надни рок.322 Ова одлика тражбине се поклапа са доспелошћу (отуда 
није видљива) у ситуацији када испуњење обавезе у одређеном року 
представља битан састојак уговора, па дужник не испуни обавезу у том 
року. Ово из разлога што се такав уговор раскида по самом закону.323

Рочност одликује тражбину и у ситуацији када се странци у пре-
суди наложи извршење неке чинидбе, уз одређивање рока у коме је ову 
чинидбу дужна да изврши (парициони рок).324 Отуда неки аутори раз-
ликују „правно време које је условљено у каквом уговору, и судско, које 
суд дужнику определи“.325

Протек времена у стицају са нечињењем повериоца може преобра-
тити цивилно (принудно наплативо) потраживање у застарело коме 
недостаје захтев. Притом је овде згодно приметити да је застарелост 
временска детерминанта потраживања коју задаје сам законодавац, 
сходно природи посла из кога тражбина извире. Друкчије казано, норме 
о застарелости потраживања су императивне и уговорници их не могу 
мењати.

Ако се посматра утицај протека времена на потраживање, онда је 
нарочито „занимљива“ категорија „преклудирано потраживање“ коју 
познаје Закон о привредним друштвима (2011).326 Према том закону, ог-
лас о покретању ликвидације садржи и упозорење да ће потраживања 
поверилаца бити преклудирана, ако их повериоци не пријаве најкасније 

322 Кад је поверилац захтевао испуњење, па га није добио у разумном року, може изја-
вити да раскида уговор (чл. 125, ст. 3. ЗОО). Упоредити: Милена Милутиновић, 
„Накнадни рок за извршење уговора прем а одредбама Бечке конвенције“, Правни 
живот 11/2003, III том, Београд 2003.

323 Чл. 125, ст. 1. ЗОО.
324 Чл. 345, ст. 1 Закон о парничном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011) – ЗПП. 

Рок за извршење чинидбе је 15 дана, ако посебним прописима није другачије пред-
виђено. Суд може да одреди дужи рок за извршење чинидбе која се не састоји у 
новчаном давању. У меничним и чековним споровима рок за извршење чинидбе је 
осам дана. Видети: чл. 345, ст. 2 ЗПП (2011).

325 Ђ. Павловић (1869), стр. 89.
326 Појам преклудирано пораживање је постојао и у Закону о привредним друштвима 

(2004). „Потраживање против привредног друштва у ликвидацији је преклудирано 
ако није пријављено привредном друштву у ликвидацији у року који не може бити 
краћи од 120 дана од дана достављања писменог обавештења или ако поверилац 
чије је потраживање оспорено од друштва у ликвидацији не покрене поступак у 
року од тридесет дана о дана пријема одлуке о оспоравању потраживања.“ Видети: 
чл. 350, ст. 3 Закона о привредним друштвима (2004).
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у року од 30 дана од дана истека периода трајања огласа.327 Додатно, 
ликвидациони управник је дужан да познатим повериоцима који по 
овом закону пријављују потраживање упути и писано обавештење о 
покретању ликвидације друштва.328

Повериочево потраживање се сматра преклудираним ако повери-
лац чије је потраживање оспорено не покрене поступак пред надлежним 
судом у року од 15 дана од дана пријема обавештења о оспоравању пот-
раживања и у истом року о томе писаним путем обавести друштво.329 
Међутим, у случају обуставе ликвидације, потраживања поверилаца 
који нису пријавили своја потраживања и поверилаца чија су потражи-
вања оспорена, а нису у законом предвиђеном року покренули посту-
пак пред надлежним судом, неће се сматрати преклудираним.330

Остављајући по страни начелно неслагање са употребом термина 
преклузија, из разлога што је у нашем грађанском праву прихваћено 
правило да преклузији подлежу преображајна права (правне моћи)331 
а не потраживања (релативна права), остаје „укус“ да ово правило не-
оправдано фаворизује дужнике у ликвидацији. Дакле она, привредна 
друштва која по слову закона имају довољно средстава за намирење 
„свих својих обавеза“.332 Тако, на пример, у ситуацији када је извор 
потраживања неосновано обогаћење привредног друштва, за које важи 
општи рок застарелости од десет година, поверилац који се поуздао у 
тај рок лако може остати без свога потраживања, и то на основу одлу-
ке о ликвидацији привредног друштва, на чије усвајање он нема никак-
вог утицаја.333 Ако се зна да поверилац и протеком рока застарелости 
не губи потраживање већ само могућност принудног остварења овог 
права, онда је јасно о каквом се крупном ограничењу његових имовин-
ских права ради,334 ако он у случају непријављивања свог потраживања 

327 Чл. 533, ст. 1, тачка 3 Закона о привредним друштвима (2011).
328 Најкасније у року од 15 дана од дана почетка ликвидације друштва. Видети: чл. 

534, ст. 1 Закона о привредним друштвима (2011). Ово писмено обавештење та-
кође садржи и упозорење да ће потраживање повериоца бити преклудирано ако га 
поверилац не пријави најкасније у року од 30 дана од дана истека периода трајања 
огласа о покретању ликвидације. Чл. чл. 534, ст. 2, тачка 3 Закона о привредним 
друштвима (2011).

329 Чл. 535, ст. 4 Закона о привредним друштвима (2011).
330 Чл. 538, ст. 8 Закона о привредним друштвима (2011).
331 О. Станковић у: Станковић, Водинелић (2007), стр. 213; Д. Стојановић у: Стојано-

вић, Антић (2004), стр. 255. 
332 „Ликвидација друштва се може спровести када друштво има довољно средстава за 

намирење свих својих обавеза.“ Чл. 524 Закона о привредним друштвима (2011).
333 Осим ако није ортак, комплементар, члан друштва и акционар. Чл. 525 Закона о 

привредним друштвима (2011).
334 А да притом није очигледан јавни интерес да се имовинско право ограничи. Оп-

ширније о неповредивости својине, видети: Драгор Хибер, „Право на мирно ужи-
вање имовине, облици његовог угрожавања и могућности поновног успостављања 
у југословенском праву“, у: Право људских права – нове теме, прир. К. Обрадовић 
и М. Пауновић, Београд 1996, стр. 204.
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у року од 30 дана од дана истека периода трајања огласа дефинитивно 
губи потраживање.

То је нарочито опасно у ситуацији када је привредно друштво про-
узроковало штету, а оштећени још увек не зна за штету и штетника; 
на пример, штета је нанета пуштањем у промет производа са недос-
татком.335 Како је у таквом случају реч о непознатом повериоцу кога 
привредно друштво о ликвидацији обавештава објављивањем огла-
са о ликвидацији, није тешко уочити какав се простор овде отвара за 
злоупотребу поступка ликвидације у циљу избегавања накнаде штете. 
У екстремним ситуацијама проузроковања штете пуштањем у промет 
производа са недостаком, дужник можда неће бити у стању да поднесе 
пријаву потраживања у законском року јер се, на пример, још увек на-
лази у болници.

Чини се да, из наведених разлога, треба преиспитати решење о 
кратким роковима за пријаву потраживања у ликвидацији, нарочито 
у оним ситуацијама када је приврженост начелу ефикасности оставила 
небрањеним оне повериоце који се потраживању нису надали, али су са 
њим суочени наношењем штете.336

1.2.4. Бонитетска субдимензија (благодатност)
Свако субјективно право, па и потраживање, мора неком припада-

ти, бити нечије.337 Поверилац има потраживање in bonis habere.338 Оно 
је део његовог имања и као такво ужива одговарајућу уставноправну 
заштиту својине.339

Потраживање се, као и друга блaга, може „привести намени“ на 
различите начине. Оно је, по правилу, преносиво (енг. „transferable“) и 
има за циљ да обезбеди материјалну добит за имаоца.340

„Посматрано као чинидбени однос и као ‘захтев’ потраживање 
повлачи имовинску одговорност (дужника), међутим, као саставни 
део имовине повериоца, оно је и само објекат одговорности (нем. 
‘Haftungsobjekt’)341 и то одговорности повериоца за његове дугове.“342 

335 Рок застарелости тих потраживања је три године од таквог сазнања, односно пет 
година од наступања штете.

336 Опширније о повериоцима које је тражбина „затекла“, видети: Н. Тешић (2007), 
стр. 57.

337 Б. Ђукић (1935), стр. 13.
338 У англосаксонском праву тако схватање „A chose in action is a proprietary right in 

personam“. O. R. Marshall (1952), стр. 7.
339 G. Roth, Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch Bd. 2: Schuldrecht 

Allgemeiner Teil, §§ 241–432, 2007, стр. 2458.
340 Енг. „intended to procure a tangible benefit to its holder“. Односно може се посматрати 

и као право које је стечено у размену за садашњу или очекивану материјалну добит. 
Видети: чл. 3:6 Холандског грађанског законика – ХГЗ.

341 K. Larenz (1987), стр. 571.
342 K. Larenz (1987), стр. 571–572.
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Потраживање, дакле улази у састав опште залоге која служи за нами-
рење поверилаца.343 Осим тога, потраживање се вољом имаоца или по 
неком другом основу, на пример судском одлуком, може правно из-
двојити из остатка имовине – заложити, тако да заложни поверилац у 
односу на ово добро стиче право првенства. Потраживање је могуће и 
фидуцијарно уступити са циљем обезбеђења. Ово право се појављује 
и као служеће добро јер се на њему може успоставити лична службе-
ност.344 Потраживање се у извршном поступку може појавити и као 
објекат принудног намирења извршних поверилаца.345

Да резимирамо:
Потраживање је чинидбена веза, али и благо за његовог имаоца. 

Као структурално сложено субјективно право са вредносном димен-
зијом, оно је збир овлашћења која је, у складу са објективним пра-
вом, поверилац властан вршити (захтевајући од дужника одређену 
чинидбу), али и супротставити трећим лицима, зарад остварења 
својих интереса.

2. ПРЕДМЕТ ЦЕСИЈЕ – „ВЛАШТИНА“ НА 
ТРАЖБИНИ КАО БЕСТЕЛЕСНОМ ДОБРУ

Уочавање двојне природе потраживања: као чинидбене везе и као 
блага за његовог имаоца, чини се, значајно олакшава и разумевање 
предмета цесије.

Потраживање је, као и други имовински објекти, у правном проме-
ту у мери у којој је његов титулар путем правног поретка стављен у по-
ложај да реализује у потраживању отелотворену имовинску вредност, 
преносом овог права на друго лице или његовим залагањем.346

Потраживање се обично дефинише као право одређене личности 
(овлашћеног) против неке друге личности (обвезаног) на чинидбу коју 
обвезани треба да изврши овлашћеном.347 Међутим, истиче се и да об-
лигација није само однос повериоца и дужника који повериоцу доноси 

343 G. Tolhurst (2006), стр. 55.
344 „Плодоуживање је одувек и једнодушно квалификовано као стварно право...“ Видети: 

О. Станковић (1985), стр. 712.
345 „Потраживање је као добро подложно пленидби при чему извршни дужник мора 

бити титулар потраживања.“ Потраживање које се плени мора постојати, бити од-
редиво, али не мора бити доспело. Опширније о извршењу на потраживању као 
форми извршења на бестелесним стварима извршног дужника: Александар Јак-
шић, Грађанско процесно право, Београд 2010, стр. 848–849.

346 Staudinger, Busche, II (2005), стр. 76–77.
347 Staudinger, Busche, II (2005), стр. 75.
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одређена овлашћења. Она је, као и друга добра, уједно и објекат у про-
мету.348 Облигација, бар у свом активном аспекту, то јест потраживање, 
представља добро које има имовинску вредност.349 То не значи да се ти-
тулару потраживања признају исти прерогативи као сопственику теле-
сног добра. Без обзира на то прихватамо ли становиште по коме је пот-
раживање бестелесна ствар350 или неки ентитет који правни поредак, у 
одређеним ситуацијама, третира као ствар, оно је ван сваке сумње једна 
вредност, нематеријална, али посредно или непосредно изразива у нов-
цу. Према мишљењу проф. Марковића, „услед преносивости тражбина, 
оне су у данашњем економском промету добиле велики значај и карак-
тер самосталних имовинских објеката. То су истина нетелесни објекти, 
али они улазе због своје вредности у имовину веровника, као актива 
те имовине“.351 Објекти права се обично називају добрима,352 а добра 
се у свакодневном животу углавном уподобљују стварима материјалног 
света.353 Ипак, добро у грађанскоправном смислу је интелектуална тво-
ревина у којој се нужно срећу право и филозофија.354 Многи елементи 
имања нису телесни, али имају одвојену и мерљиву вредност и управо 
таква вредност је добро.355 Генерално потраживање увећава имовину 
повериоца, па је за њега благо.356 Поверилац са више потраживања је 
богатији, мада сама престација не мора служити увек задовољењу мате-
ријалне потребе. Добро је све оно што је подређено вољи правног субје-
кта и што је вредно јер служи задовољењу интереса његовог имаоца.357 

348 Енг. „Оbligations do not represents only relationships between creditor and debtor, end 
they not only give the power to the creditor, they have an object and this makes them 
transferable like other assets.“ Видети: Wolfgang Mincke, „Property: Assets or Power? 
Objects or Relations as Substrata of Property Rights“ у: James W. Harris (ed.), Property 
problems from genes to pension funds, London Kluwer Law Internеt., 1997, стр. 87.

349 J. Ghestin (1980), стр. 5.
350 Енг. „The assignment of intangible things, such as debts“. Видети: Mark Moshinsky, „The 

assignment of debts in the conflict of laws“, L.Q.R., 1992, стр. 108, 591.
351 Л. Марковић (1997), стр. 91.
352 О. Станковић (1976), стр. 648.
353 „Пошљи мени до три добра твоја, прво добро сабљу навалију, друго добро ждра-

ла коња твога, треће добро твоју љубу верну.“ Видети: Одредница „Добро“, Нар. 
пјес. Вук, 2, 502. Речник Хрватског или Српског језика, део II, Загреб 1884–1886, стр. 
518.

354 Сходно томе, бестелесне ствари су „правна створења“. Опширније о „creatures of 
the law“, видети: F. Pollock, (1894), стр. 320.

355 F. Pollock (1894), стр. 319.
356 Благо, н. bonum, bona, opes, thesaurus. 1. шта год добро у опће, тјелесно или умно, 

2. шта тко има те му је од њега добро, добро, имање... pecuniae. Видети: одредницу 
„Благо“, Речник Хрватског или Српског језика, Део II, Загреб 1880–1882, стр. 399.

357 Под добром се подразумева свака ствар која може да нам служи. По правилу, но-
вац служи као економско мерило за вредновање добара, али постоје и добра која 
немају еквивалентну вредност у новцу која не желимо да отуђимо ни за какву цену. 
Милијан Поповић, Елементи теорије права, Београд 1980, стр. 76.
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Овај интерес треба разумети као угађање материјалним, али и духов-
ним (интелектуалним) потребама.358

На тренутак се осврнимо на Јерингово казивање о истинском 
осећању својине: „У осећај својине ја не убрајам ону халапљивост за 
добитком, цркавање за парама и имањем, него оно (мушко) осећање 
власника“ ... „који своју ствар не брани што она нешто вреди, него 
стога што је она његова.“359 „Једном је присвојивши на њу сам ударио 
печат своје личности. Ко њу дирне, дира и мене; ударац намењен њој 
погађа и мене у њој; својина је само стварно (нем. ‘sachlich’) раширен 
круг моје личности.“360 Без обзира на нематеријалну природу и немо-
гућност непосредне државине потраживања, изгледа да у том погле-
ду нема разлике имеђу онога што осећа власник материјалног добра и 
ималац тражбине.361 И за потраживање важи принцип „твоје свето, а 
и моје свето; чувај своје у моје не дирај“.362 Ако је право својине овла-
шћење титулара да каже „последњу реч“ о тој ствари,363 онда се то може 
рећи и за онога коме припада право потраживања. Ималац потражи-
вања може искључити сва трећа лица од самовољних захвата у његово 
добро; наметнути им општу уздржаност јер је овлашћен да га мирно 
ужива.364 У том контексту се чини да становише о својини на потражи-
вању пригодно објашњава супротстављивост потраживања,365 али је, с 

358 Облигациона радња најчешће има непосредно имовински карактер, али може и са-
свим посредно да служи остварењу неког имовинског интереса и да има удаљене 
последице по имовину. С. Јакшић (1960), стр. 36. По правилу, поверилац са својим 
правом има циљ да прибави неко имовинско добро... Међутим, сматра се да се об-
лигацијом могу задовољити и неимовински интереси повериоца, нека његова ин-
телектуална, морална и сл. потреба, под условом да је чинидба подобна за економ-
ско вредновање. Р. Ђуровић, М. Драгашевић (1980), стр. 16.

359 Рудолф Јеринг, Борба за право (прев. Коста Христић), Београд 1998, стр. 34.
360 Р. Јеринг (1998), стр. 37.
361 Енг. „Intangible movable rights may be defined as certain kinds of immaterial or incor-

poreal abstractions, which exist only as rights or bodies of legal claims and rights and 
have no physical existence which can be actually possessed.“ Видети: Janeen M. Car-
ruthers, The transfer of property in the conflict of laws: choice of law rules concerning inter 
vivos transfers of property, 1. publ. – Oxford: Oxford Univ. Press, 2005, стр. 144. 

362 Видети: чл. 997. ОИЗ.

363 Густав Радбрух, Филозофија права (прев. Душица Гутеша), Београд 2006, стр. 139.
364 Чини се да нема суштинских разлога да се гаранција права заштите сведе само на 

право својине, а да не обухвати и друга имовинска права. Опширније о праву на 
мирно уживање имовине које спада у корпус међународно признатих и заштиће-
них људских права: Д. Хибер (1996), стр. 203–206. У економској науци се истиче да 
владавина права, као универзална заштита својинских и уговорних права, пред-
ставља фундаментални покретач привредног раста. О владавини права као јавном 
добру: Борис Беговић, Институционални аспекти привредног раста, Београд 2011, 
стр. 193.

365 О распрострањености става „о праву својине на потраживању и другим правима, 
посебно када се третирају као res incorporales, а својина схвата широко као право на 
свему што је res“. В. Водинелић (2012), стр. 220, фн. 329.
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друге стране, таква конструкција непотребна ако је супротстављивост 
неспорна особина свих субјективних права.366 Свако субјективно пра-
во припада једном лицу и ником другом. Међутим, иако је потражи-
вање само његово, чини се да ималац тражбине нема својину на овом 
нематеријалном добру. Ово из разлога што се активна страна његовог 
субјективног права значајно разликује од својинских овлашћења.367 
Облигациони закон је заснован на корелацији дуга и потраживања.368 
Круг усмерености захтева код потраживања апстраховањем може се 
свести на „једну тачку“; лице које дугује чинидбу.369 За остварење свога 
права и уступилац и пријемник се могу обратити једино дужнику.370 Ус-
тупање потраживања се сматра окончаним када је пријемник у односу 
на право да захтева испуњење тражбине доведен у исти положај у коме 
се претходно налазио уступилац.371 Ако дужник изврши своју обавезу, 
право повериоца је остварено и гаси се, па се сходно томе субјективно 
право имаоца потраживања не може окарактерисати као својина. Прав-
ни поредак у овом случају штити имовинску вредност потраживања.372 
То није неко стварно право (нем. „dingliches recht“), већ само апсолут-
но право у мери у којој је ималац тражбине једини титулар тог права. 
Изгледа да не постоји никаква препрека да се код права повериоца 
разликује унутрашње (нем. „Innenwirkung“) и спољашње дејство (нем. 
„Aussenwirkung“), то јест релативно право на чинидбу против дужника 
и апсолутно право против свакога на пажњу – ненарушавање (нем. „die 
Nichtbeeinträchtigung“) његовог права.373 Активна страна субјективног 
права – искључиво црпљење користи, није замисливо без одговарајућих 
правних средстава за заштиту од противправних претензија. Сва трећа 
лица дугују титулару потпуну пасивност у погледу његовог материјал-
ног или нематеријалног добра (негаторна страна субјективног права).

Мада се у пракси може чути да одређена добра прелазе из једног 
имања у друго, суштински су у промету права која постоје на тим до-
брима. Право које поверилац има према дужнику је неспорно релатив-

366 E. Cashin-Ritaine (1998), стр. 57.
367 Непосредно уживање правног добра је примарна и изворна суштина апсолутних 

права, трећим лицима се намеће одређено понашање, тек да би се омогућило то 
непосредно уживање. Видети: О. Станковић (1985), стр. 710.

368 Обавеза дужника је право повериоца. Опширније о закону корелације и закону ре-
лативне корелације видети: Оливер Антић, „Облигација: правна природа садржина 
и закон корелације“, Анали Правног факултета у Београду 1/2007, стр. 31.

369 Право које се уступа цесијом није наспрам читавог света (енг. „It is not a right 
against all the world.“). М. Smith (2007), стр. 356.

370 Упоредити: М. Константиновић (1959), стр. 10. „Стварно право ме овлашћује да 
сам делујем, а облигационо право ме овлашћује да захтевам од одређеног лица које 
зовемо дужник да делује.“ Видети: R. Sohm, The Institutes, A Text-Book of the His-
tory and System of Roman Private Law (trans J. C. Ledlie), 2001, стр. 326.

371 Упоредити: G. Tolhurst (2006), стр. 37.
372 E. Cashin-Ritaine (1998), стр. 59.
373 H. Koziol (1967), стр. 140.
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но, али пошто ово право припада њему и ником другом, он ту припад-
ност права – „влаштину“ може цесијом пренети на друго лице. Ипак, 
тако схваћен предмет цесије поседује специфичне карактеристике које 
нису могле остати без утицаја на услове преноса.374 Не може се дакле 
занемарити да ово благо настаје као последица изворног облигационог 
односа у интеракцији комплементарних воља дужника и повериоца.375

Чини се да је за овај део излагања о тражбини као предмету цесије 
најприкладније казивање проф. Гестена (Ghestin), које због нарочитог 
квалитета заслужује да се што верније пренесе. Према овом францу-
ском аутору, облигација није само веза дужника и повериоца, већ је она 
једно добро, како у правном, тако и у економском смислу те речи. Чак 
и ако се не прихвати концепција о праву својине на потраживању, које 
је као и свако друго стварно право супротстављиво свим трећим ли-
цима, остаје то да је облигација бар у свом активном аспекту, то јест 
потраживање, добро које има имовинску вредност.376 Што се тиче ње-
гове супротстављивости трећим лицима, она није неспојива са тради-
ционалном квалификацијом тражбине као релативног права. Довољно 
је приметити да су сва субјективна права везана за домен титулара и 
супротстављива трећим лицима.377 Поверилац има право да захтева од 
одређеног лица извршење престације. Као и код осталих субјективних 
права, и овде постоји ограничење слободе другог у корист титулара, у 
том смислу да сви морају поштовати право потраживања. То се на опш-
ти начин изражава тврдњом да је потраживање супротстављиво трећим 
лицима, с тим што у погледу лица које је дужно да изврши престацију 
право успоставља једну специфичну неједнакост.378

Одсуство материје не значи нужно одсуство вредности.379 Разлика 
између права на ствари и релативних права постаје флуидна ако се та 
субјективна права сведу на њихову вредносну димензију и посматрају 
као права на вредности (енг. „rights in value“).380 Препознавање имовин-
ског карактера тражбина381 наглашава вредности које свака тражбина 
има за њеног имаоца:

374 Ј. Ghestin (1980), стр. 6.
375 Предмет цесије није предмет облигације у смислу давања, чињења или нечињења, 

него само облигационо право заједно с њеним предметом. M. Juhart у: Plavšak, 
Juhart, Vrenčur (2009), стр. 1192.

376 Ј. Ghestin (1980), стр. 4.
377 Ј. Ghestin (1980), стр. 5.
378 Ibid.
379 Осим тога, тражбина према неком привредном друштву лако прелази у власничка 

права. О могућности конверзије дуга у власништво видети: Philip Wood, Principles 
of international insolvency, London 1995, стр. 327–330.

380 W. Mincke у: J. Harris (ed.) (1997), стр. 88.
381 Потраживање представља имовинску вредност која улази у активу повериоца. 

Овај имовински карактер наглашава посебан значај цесије у савременој економији, 
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• употребну вредност – право на испуњење уговорене обавезе;
• прометну вредност – могућност брзог уновчења (продајом) 

тражбине;382

• обезбеђујућу вредност – могућност њеног уступања са циљем 
обезбеђења и залагања383 и

• гарантну вредност – с обзиром на то да ималац тражбине гаран-
тује њоме за своје дугове.

Као што смо већ истакли, вредност одређеног потраживања зависи 
од мноштва фактора: квантитета (на пример, номинални износ новча-
ног потраживања), квалитета (на пример, да ли је потраживање спор-
но), временитости (на пример, времена доспећа). Додатно, прометна 
вредност тражбине зависи и од самог дужника, односно његове ликвид-
ности и кредитне историје.384

Ако кажемо да је цена по којој се продаје потраживање (енг. 
„exchange value“) овог права, а употребна вредност (енг. „use value“),385 
она која се остварује његовим испуњењем у складу с уговором, онда 
се чини да је прометна вредност код потраживања, по правилу, мања 
него вредност коју поверилац може добити испуњењем.386 Међутим, 
могућа је и ситуација да се за одређену тражбину на тржишту може до-
бити више него што она иницијално вреди. Лице које је купило карту 
за фудбалску утакмицу има потраживање према организатору спортске 
приредбе. То право је уступиво. Поверилац може своју тражбину (да не-
посредно на стадиону ужива у утакмици) уступити продајући улазницу 
другом лицу. Ако улазнице више не могу да се купе на благајни (мањак 
понуде) и ако постоји мноштво оних који су остали без карте, а желе 
да уђу на стадион и уживо гледају утакмицу (вишак тражње), цена те 
тражбине ће знатно надмашити иницијалну вредност улазнице.

Сматрамо да се предмет цесије може ваљано објаснити и ако се 
проникне у каузу саме продаје тражбина.

будући да су актери економског живота промовисали цесију у инструмент креди-
тирања компанија. E. Cashin-Ritaine (1998), стр. 34.

382 Пренос омогућава да поверилац своје право преобрази у новац и пре него му је 
тражбина доспела. I. Ćepulić (1925), стр. 380.

383 О односу употребне и обезбеђујуће вредности код предмета обезбеђења. Видети: 
Nenad Tešić, „Security Rights in Movables and Claims (Republic of Serbia)“, Civil Law 
Forum for South East Europe, Collection of studies and analyses, First Regional Confer-
ence, Cavtat 2010, Volume II, стр. 88.

384 Док поменути фактори, по правилу, нису од значаја за формирање цене материјал-
них добара, неки фактори једнако утичу на цену материјалних добара, али и траж-
бина. То је, пре свих, однос понуде и тражње. 

385 О разлици између ове две имовинске вредности. B. Ruden, „Things as Things and 
Things as Wealth“ у: J. W. Harris (ed.), (1997), стр. 159.

386 Чини се да потраживање највећу непосредну корист доноси титулару активи-
рањем његове обезбеђујуће вредности када је поверилац потраживања и даље ње-
гов ималац, али га залаже (уступа) са циљем обезбеђења неког свог дуговања. N. 
Tešić (2010), стр. 88.



Уговором о продаји тражбине купац се обвезује да ће платити одго-
варајућу накнаду, из разлога што му се продавац тражбине обвезује да 
ће одређена тражбина цесијом из његовог имања прећи у имање при-
бавиоца. Оно што продавац продаје, а купац у овом случају купује није 
положај повериоца у облигационом односу, већ тражбина као струк-
турално сложено субјективно право са вредносном димензијом која 
пријемнику може да послужи за остварење различитих циљева. Пријем-
ник по доспелости може да тражи испуњење чинидбе, али често купује 
тражбину због даљег уступања, компензације и сл. Уступањем „влашти-
на“ на тражбини из имовине уступиоца прелази у имовину прибавиоца. 
Другим речима, предмет цесије је „влаштина“ на тражбини као бесте-
лесном добру. 387

387 О уступању се може говорити и из имовинскоправног угла, када се потраживања 
наводе као бестелесна добра (енг. „intangible assets“). A. Flessner, H. Verhagen (2006), 
стр. 3.
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Одељак први
РЕЛАТИВНА (ОБЛИГАЦИОНОПРАВНА) 

ДЕЈСТВА

1. ОБВЕЗИВАЊЕ НА ПРОДАЈУ ПОТРАЖИВАЊА

Два су начина на које неко лице на основу уговора може стећи 
тражбину: један да са дужником утаначи неку његову обавезу (из-
ворно) и други да уговором о уступању прибави тражбину од другога 
(изведено).388

У упоредном праву се, по правилу, прави разлику између посла 
уступања (енг. „act of assignment“) који је дефинисан као уговор или 
други правни акт предузет са немером преноса и самог уступања (енг. 
„assignment“) које представља пренос права са уступиоца на пријемника 
(енг. „the transfer of the right from the assignor to the assignee“) и резултат 
је пуноважног посла уступања (енг. „an effective act of assignment“).389

Другим речима, као што је то случај код материјалних добара, 
и код продаје тражбина треба уочити правнопословну дихотомију 
(двоактност).390 Конкретно, то значи да у основи цесије (посла распола-
гања) лежи погодба о уступању (pactum de cedendo), као посао обвези-
вања између цедента и цесионара391 − најчешће уговор о продаји. С тим 
у вези, закон не поставља додатне услове већ уређење овог уговора пре-
пушта аутономији воље (приватној аутономији) и диспозитивним пра-
вилама која важе за посао обвезивања.

У погледу начинa изјаве воље важе општа правила. Према А. Ригу 
(Rieg), уговор се састоји од две воље: понуде392 и прихвата, с тим што је 

388 Miha Juhart, Cesija pogodbeni odstop terjatve, Ljubljana 1996, стр. 25.
389 Коментар уз чл. III.–5:102 DCFR. Опширније H. Sigman, E. Kieninger у: Sigman, 

Kieninger (eds.), (2009), стр. 16.
390 О дихотомији – двоактности (нем. „Zweiaktigkeit“) правнопословне цесије у: H. 

Koziol, R. Welser II (2007), стр. 119
391 Heinz Hausheer, Die vertagliche Abtretung von Forderungen, insbesondere Voraus – und 

Globalzession und daren Behandlung bei Konkurs des Zedenten, Bern 1993, стр. 7. Тако у 
предлогу реформе француског облигационог права, проф. Катала (Catala) дефини-
ше цесију као уговор којим поверилац (уступилац) преноси своје право у целини 
или делимично трећем лицу (пријемнику) продајом, поклоном или по неком дру-
гом основу. Видети: чл. 1251 Pierre Catala, Rapport sur l’avant-projet de réforme du droit 
des obligations (Articles 1101 à 1386 du Code civil) et du droit de la prescription (Articles 
2234 à 2281 du Code civil), 2005.

392 Сходно општим правилима, иако се не помиње, услов за настанак уговора је да та 
понуда садржи његове битне елементе (essentialia negotii). Ingeborg Schwenzer, Pascal 
Hachem, Christopher Kee, Global Sales and Contract Law, Oxford University Press 2012, 
стр. 131.
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за настанак уговора неопходно да уговорници „то желе, да желе исту 
ствар и да то желе у исто време“.393 Притом је разумност (рационалност) 
претпоставка на којој сагласност уговорника почива, а пословна способ-
ност схваћена као пригодан степен зрелости и душевног здравља гаран-
тује ову рационалност.394 Уступилац и пријемник углавном изјављују 
вољу изречно, али сагласност о цесији може бити дата посредно (кон-
клудентним радњама) и ћутањем.395 Ова друга могућност је изузетна и 
заснива се на претходном споразуму странака или трговачком обичају. 
Конклудентна радња којом се пријемник сагласио са цесијом, примера 
ради, може бити понашање пријемника који на понуду цедента за усту-
пање обавести дужника о цесији. Обично се уговор о цесији закључује 
без непосредне изјаве воље у ситуацији када међу странама постоји ду-
горочан пословни однос у оквиру факторинга или сличне пословне опе-
рације.

Изгледа да се дихотомија између акта обвезивања и акта распола-
гања нарочито наглашава у немачком праву. Немачки правници јасно 
разликују правни основ уступања, кузални посао (нем. „Kausalgeschäft“) 
и уступање као посао располагања, чак и када су оба посла закључена у 
исто време.396

Цесија као апстрактни посао располагања је у начелу важећа, чак и 
кад облигационоправни каузални посао pactum de cedendo из неког раз-
лога није ваљан.397 Располагања потраживањем се схватају као апстракт-
ни послови (нем. „abstrakte Geschäfte“).398 Отуда валидност ових послова 
не зависи од њиховог правног основа.399

Да резимирамо: у немачком праву као правни основ цесије у обзир 
долазе обвезујући каузални послови, на пример: продаја, поклон, посло-
ви обезбеђења, факторинг и сл. Те обвезујуће послове појмовно треба 
разликовати од посла располагања (уступања потраживања, залоге, за-

393 Неопходно је да постоји усаглашеност, усклађеност и једновремност воља (фр. 
„d’unanimité, de conformité et de simultanéité des volontés“). A. Breton, Encycl. Dalloz, 
Droit civil. Vo Consentement, no 36. Наведено према: A. Rieg (1961), стр. 78.

394 Ако општа гаранција рационалности није делотворна у помоћ „прискачу“ правила 
о заблуди. Драгор Хибер, Појам битне заблуде при закључењу уговора (докторска 
дисертација), Београд 1991, стр. 432.

395 Миодраг Орлић, „Ћутање понуђеног као знак пристајања према Закону о облига-
ционим односима“, Анали Правног факултета у Београду 1–2/2004, стр. 5–54.

396 У правном промету, ова два посла се често сливају, зато што се, за разлику од рас-
полагања стварима, код преноса потраживања, осим сагласности о цесији, не за-
хтева никакав додатни (реални) акт. Видети: Münchener, Roth, II (2007), стр. 2463. 
Као каузални посао јавља се пре свих продаја потраживања (нем. „Forderungskauf “) 
§ 453 НГЗ, те уступање са циљем обезбеђења, али и факторинг.

397 Staudinger, Busche, II (2005), стр. 79.
398 Ibid.
399 Ibid.
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снивања плодоуживања), чак и када се оба посла у времену и свести 
уговорника одвијају једновремено.400

Ако се испостави да за неко уступање нема правног основа или он 
касније отпадне, првашњи поверилац сходно правилима о неоснованом 
обогаћењу може од пријемника тражбине захтевати повратни пренос 
(нем. „Rückübertragung“).401

У нашем праву постоји становише да уговору о цесији увек прет-
ходи неки ранији уговор између цедента и цесионара, то јест да је кауза 
цесије (оно зашто се уступа потраживање) неки претходни уговор.402 
Тако да се за саму цесију као пренос потраживања може рећи да је 
посао располагања. Узимајући у обзир околност да је у промету causa 
venditionis најчешћи разлог уступања,403 у овом истраживању ћемо по-
кушати да из угла продаје потраживања као неке врсте генеричког пој-
ма за уступање потраживања уз накнаду објаснимо облигационоправна 
дејства овог уговора.

2. УГОВОРНЕ СТРАНЕ

Када је реч о уговорним странама уговора о продаји тражбина, у 
овом делу рада ћемо изложити не само оне особине уговорника које су 
услов за пуноважно обвезивање на цесију већ и располагање тражби-
ном.

Код продаје потраживања претежни купци (а често и продавци) jeсу 
банке и друге финансијске институције.404 На једној уговорној страни, 
као и код других облигационих односа, може бити више лица.405

Услови за цесију су способност диспозиције продавца и способ-
ност за прибављање потраживања од стране пријемника.406 Способност 

400 Ibid.
401 Staudinger, Busche, II (2005), стр. 79.
402 Д. Хибер у Антић, Хибер, Ђурђевић (2011), стр. 15.
403 У француском праву норме о цесији се налазе у делу Грађанског законика којим је 

уређeна продаја.
404 M. Allen (1987), стр. 13.
405 Некада се на једној страни код уступања јавља група банака (енг. „consortium 

syndicate“) која финансира неки пројекат, компанију или владу. У пракси се ова 
операција углавном изводи на два начина: а) учествујући синдикат (енг. „par-
ticipation syndicate“) код кога водећа банка (енг. „lead bank“) закључује уговор са 
зајмопримцем, али истовремено продаје део тог потраживања другим банкама и б) 
прави синдикат (енг. „true syndicate“) код кога је свака банка у директном односу 
са зајмопримцем. Опширније о врстама банкарских конзорцијума: R. Cranston, 
(2005), стр. 54–55.

406 Тако за располагање материјалним добрима: Ђорђе Поповић Пфаф, „Једно питање 
из приватног права“, Архив за правне и друштвене науке од 25 марта 1910, стр. 104.
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за располагање подразумева да је неко лице ималац тражбине и да има 
одговарајућу психофизичку зрелост (пословну способност)407 да тра-
жбином располаже.408 Сходно правилима о пословној способности,409 
малолетник би могао самостално цедирати тражбину ако је ова мале 
вредности.410 Насупрот томе, ако вредност тражбине није мала, уговор 
о цесији може самостално закључити само малолетник у улози цесио-
нара.411 Ово зато што малолетник, без обзира на вредност посла, може 
самостално предузети оне правне послове који му доносе искључиво 
правну корист.412 Иако би се могло аргументовати да цедент на основу 
уговора о цесији не стиче никакву обавезу јер се не ради о правном пос-
лу обвезивања, већ о правном послу располагања, малолетни цедент не 
може самостално да предузме такав посао.413 Уговор о цесији није не-
утралан из разлога што доноси правни уштрб цеденту. Ако је резултат 
цесије одлазак потраживања из цедентове имовине, онда тај посао не 
утиче искључиво позитивно на цедентову имовинску позицију.414

Цедент, дакле, може бити свако лице које има одговарајућу способ-
ност располагања тражбином.415 Способност располагања се углавном 
поклапа са овлашћењем за располагање, али није реч о истим катего-
ријама. Тако је могуће да неко лице има способност располагања, али да 
му недостаје овлашћење за располагање.416 На пример, покренут је по-
ступак намирења из потраживања на коме је регистрована залога.417 С 

407 За лица способна за расуђивање, располагање тражбином је у неким случајевима 
могуће и са 15 година, ако је реч о потраживању малолетника који је засновао рад-
ни однос, као и у случају тестаметарног располагања тражбином. Видети: чл. 64, ст. 
3 Породичног закона („Сл. гласник РС“, бр. 18/2005 и 72/2011 – др. закон) – ПЗ.

408 Учинак посла располагања је у преносу права са једног субјекта на другог. Зато за 
ваљаност посла располагања није довољна само пословна способност већ се тражи 
и способност располагања. M. Juhart (1996), стр. 24.

409 Дете које није навршило 14. годину живота (млађи малолетник) може предузимати 
правне послове којима прибавља искључиво права, правне послове којима не сти-
че ни права ни обавезе и правне послове малог значаја. Видети: чл. 64, ст. 1 ПЗ.

410 Дејан Ђурђевић, „Неутрални правни послови“, Анали Правног факултета у Бео-
граду 2/2010, стр. 88.

411 Д. Ђурђевић (2010), стр. 106.
412 С тим што се овде мора узети у обзир да послу цесије претходи други посао у који 

је уткана кауза цесије, то јест да ли и овај посао малолетнику доноси искључиво 
корист.

413 Д. Ђурђевић (2010), стр. 88.
414 Упоредити: Д. Ђурђевић (2010), стр. 88.
415 Код аутора који прихватају тезу да је цесија правна радња паралелна предаји, од-

говарајућу способност за цесију има и свако лице способно за правну радњу. С. 
Митриновић (1913), стр. 185.

416 Ако потраживање не постоји или не припада цеденту, уступање је неважеће. Mün-
chener, Roth, II (2007), стр. 2464.

417 После достављања обавештења заложног повериоца, залогодавац не може прав-
но располагати предметом заложног права (у овом случају заложеним потражи-
вањем) без дозволе заложног повериоца. Чл. 43, ст. 1 Закона о заложном праву на 
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друге стране, лице које нема способност располагања тражбином, пош-
то није њен ималац, или нема одговарајућу пословну способност, може 
од лица које ту способност има бити овлашћено за располагање. У том 
случају располагање тражбином производи иста дејства као да је уговор 
о цесији закључило лице које има способност располагања.

Неки аутори истичу да пријемници могу бити сва лица изузев дуж-
ника из изворног уговора јер се тражбина која би на њега прешла гаси 
услед конфузије.418 Чини се, ипак, да дужник из изворног посла није per 
se неподобан за куповину тражбине. Он би могао закључити уговор 
о цесији. Несумњиво овде постоји разлика, али се она јавља на нивоу 
правних дејстава које такав уговор производи. Природно овај уговор не 
доводи до истих последица као у случају уступања другим пријемни-
цима. Узимајући у обзир опште правило да нико не може бити у об-
лигационом односу са самим собом, оваква цесија би имала карактер 
отпуста дуга. Другим речима, дужник из изворног посла се у уговору о 
цесији може појавити као цесионар, али у том случају цесија нема имо-
вински ефекат уступања већ гашења потраживања. Ипак, у ситуацији 
када је потраживање инкорпорисано у одређене хартије, дужник може 
стећи тражбину према самом себи. То потраживање би наравно било 
„притајено“ до тренутка преноса хартије на неко друго лице. Тако код 
менице која је по својој природи облигационоправна хартија од вред-
ности, нарочито код модерне трасиране менице, често долази до кон-
фузије лица у меници, а да то није узрок гашења меничних обавеза.419 
Меница се у поступку преноса може индосирати на лице које је већ ме-
нични дужник. Таквим повратним индосаментом менични дужник по 
истој меници постаје и менични поверилац, али то не доводи до гашења 
тражбине.420 Меница није тиме лишена способности за даљу циркула-
цију.

Немачко право допушта и цесију код које је познат само цедент, 
али не и цесионар – бланко цесија (нем. „Blankozession“).421 Код те врсте 
цесије пренос се остварује помоћу бланко издате потврде о уступању. 
Први прималац, то јест сваки други прималац бива овлашћен да одреди 
себе или неко треће лице као цесионара и да евентуално трећем лицу 
проследи ову потврду.422 Првобитни поверилац овде предајом потврде о 
уступању која не садржи име новог повериоца изјављује вољу да усту-
па тражбину ономе кога, уношењем имена у потврду, одреди пријемник 

покретним стварима уписаним у регистар („Сл. гласник РС“, бр. 57/2003, 61/2005, 
64/2006 – испр. и 99/2011 – др. закони) – ЗОЗП.

418 Б. Лоза (2000), стр. 53.
419 М. Васиљевић (2011), стр. 479.
420 Опширније о повратном индосаменту: М. Васиљевић (2011), стр. 494.
421 C. Grüneberg у: Otto Palandt (Begr.), Bürgerliches Gesetzbuch, 69. Auflage, München 

2010, стр. 599.
422 Staudinger, Busche, II (2005), стр. 82.



84 Ненад С. Тешић: Продаја и пренос потраживања

(бланко цесије).423 Како цесија претпоставља прелаз потраживања са 
првобитног повериоца на правног следбеника и тек тада се чињенично 
стање располагања сматра окончаним, у теорији се ова ситуација до ис-
пуњавања блакета истиче као правно неизвесна.424

Према општим правилима у француском праву, уз нека ограни-
чења, уговорне стране могу бити лица која испуњавају опште услове за 
продају. Ипак, Закон („Loi Dailly“, 1981), у том смислу, доноси одређене 
промене.425 Цедент може бити правно или физичко лице. Ако се ради о 
физичком лицу, потраживање које се преноси мора настати у оквиру 
његове професионалне активности.426 С тим да је цесионар овде нужно 
финансијска институција.427

Неки правни субјекти не могу бити страна уговора о уступању пот-
раживања. Сходно закону, посао цесије је за одређене цеденте ништав. 
Ако је основ цесије уговор о доживотном издржавању, цесија је ништа-
ва, ако се цедент у оквиру свог занимања, односно делатности стара о 
(цесионару) примаоцу издржавања (на пример, медицинско особље, 
болница), осим ако претходно за уговор није добијена сагласност над-
лежног органа старатељства.428 Ипак, о томе ће више бити речи у делу 
рада који се односи на немогућност уступања одређених потраживања с 
обзиром на субјекте уговора о цесији.

423 Ibid.
424 Изгледа да док год стицалац потраживања није опредељен уступање не може бити 

делотворно. Немачка теорија наводи ове аргументе у прилог става да безсубјект-
на (нем. Subjektlose), шетајућа права (нем. vagabundierende Rechte) не одговарају 
природи субјективних права и неспојива су са важећим грађанскоправним 
поретком. Staudinger, Busche, II (2005), стр. 82. 

425 Који је као такав сада интегрисан у Монетарни и финансијски закон (фр. „Code 
monétaire et financier“).

426 Захтев да потраживање потиче из професионалне активности се не поставља када 
је цедент правно лице јавног или приватног права. E. Cashin-Ritaine (1998), стр. 
201–202.

427 E. Cashin-Ritaine (1998), стр. 203. Надаље се ове тражбине могу уступати само 
финансијским институцијама. Ову ситуацију можемо да упоредимо са сличном 
ситуацијом у нашем праву. Закон о заштити корисника финансијских услуга 
прописује да се у случају уступања потраживања банке из уговора о кредиту ова 
могу уступити само другој банци. Чл. 39, ст. 1 Закона о заштити корисника финан-
сијских услуга („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011). Притом је, сходно закону, корисник 
финансијске услуге физичко лице које користи или је користило финансијске услу-
ге, или се даваоцу финансијских услуга обратило ради коришћења тих услуга, а 
финансијске услуге користи у сврхе које нису намењене његовој пословној или 
другој комерцијалној делатности (чл. 2, ст. 1, тачка 9 Закона о заштити корисника 
финансијских услуга).

428 Чл. 196 Закона о наслеђивању („Сл. гласник РС“, бр. 46/95 и 101/2003 – одлука 
УСРС) – ЗОН. Природно, то ограничење се односи искључиво на она лица која се 
у конкретном случају старају о примаоцу издржавања, а не на све припаднике неке 
професије као такве. О. Антић, Наследно право, Београд 2011, стр. 356.
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3. ФОРМА УГОВОРА

У већини упоредних права, уговор којим се уступилац обвезује на 
цесију и уговор о цесији су, у теоријском смислу, два одвојена правна 
чина. Међутим, у пракси се они, по правилу, стапају, па их је у погледу 
формалности згодно обрадити на једном месту. Ако уочимо да је пре-
нос својине на материјалним добрима правна околност која делује erga 
omnes, онда се намеће закључак да ни пренос потраживања не делује 
само између уговорних страна већ се, као објективна околност, проме-
на у имовини цедента, односно цесионара, може истицати према свима. 
Код материјалних добара наступање имовинске промене је доступно 
очима јавности, тако што се код покретних ствари публицитет преноса 
остварује препуштањем државине прибавиоцу,429 а код непокретности 
одговарајућим уписом у јавне књиге.430 С друге стране, код бестелесних 
добара објаву имовинске промене је далеко теже остварити. Ако потра-
живање није материјално присутно, онда ни његов пренос није досту-
пан чулима. То је нагнало законодавце у упоредном праву да потраже 
одговарајуће правне технике које би иманентну неизвесност у поступку 
преноса потраживања свеле на минимум.

Формалност уговора је свакако један од начина да се лица, чији је 
интерес у питању, осећају сигурније. Када говоримо о форми, битно је 
направити разлику између:

• формалности које су услов пуноважности посла;
• формалности које лишавају цесуса могућности да испуни обаве-

зу цеденту;
• формалности које морају наступити да би цесионар могао захте-

вати намирење од дужника и
• формалности које су неопходне да би цесионар очувао приори-

тет.431

Форми уговора о цесији се различито приступа у упоредном праву. 
Форма цесије може бити прописана законом и такве форме су типич-
не за посебне облике цесије, али форма цесије може бити и уговорног 
порекла, ако то произилази из споразума дужника и цедента, односно 

429 Изузетак од овог правила јесу случајеви преноса својине засновани на фиктивној 
предаји. чл. 34 ЗОСПО. Опширније видети: О. Станковић у: Станковић, Орлић 
(1999), стр. 68–69.

430 Сходно начелу уписа, својина и друга стварна права на непокретностима стичу се, 
преносе и ограничавају уписом у катастар непокретности (конститутивност упи-
са), а престају брисањем уписа. Чл. 60, ст. 1 Закона о државном премеру и катастру 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 18/2010).

431 Видети: Коментар уз чл. 11:104 PECL. Lando, Clive, Prum, Zimmermann (eds.), PECL: 
III, (2003), стр. 96.
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цедента и цесионара. Ипак, правило је да се за пуноважност уговора о 
цесији у савременом праву не тражи било каква форма.432

ЗОО не прописује посебну форму за уговор о цесији. У том погле-
ду, важе, дакле, општа правила уговорног права.433 Уговор о цесији је 
консензуалан правни посао који настаје и постаје перфектан самим 
споразумом nudo consensu.434 Међутим, домет овог правила је код посла 
цесије ограничен. Тако је у нашој судској пракси заступљено станови-
ште да „уговор о цесији представља самостални правни посао и писме-
на форма није услов његове пуноважности, већ се у погледу форме при-
мењују општа правила, осим уколико се уговором уступа неко потра-
живање, које потиче из уговора, који по закону мора да се закључи у 
прописаној форми, у ком случају и споразум о уступању тог потражи-
вања мора бити закључен у истој форми.“435

Такво резоновања судова одраз је доминатног става у нашој прав-
ној књижевности које каже да форма основног посла одређује фор-
му цесије.436 Према мишљењу проф. Перовића, ако се уговором уступа 
потраживање из уговора који по закону мора да се закључи у пропи-
саној форми, тада и споразум о уступању потраживања мора бити 
закључен у истој форми.437 Према В. Станковићу, цесија је формална 
ако је за посао који чини основ уступања потребна форма.438 Међутим, 

432 Начело неформалности у погледу уговора, изјава и других аката се истиче и у чл. 
1.2 Принципа UNIDROIT. Опширније: Michael Joachim Bonell (ed.), The UNIDROIT 
Principles in Practice, Caselaw and Bibliography on the Principles of Commercial Contracts, 
New York 2006, стр. 71.

433 „Заснивање облигационих односа је неформално, не подлеже никаквој форми, 
осим ако је законом другачије одређено.“ О начелу консензуализма (неформал-
ности) видети: О. Антић (2011а), стр. 45.

434 Boris Vizner, Komentar Zakona o obveznim (obligacionim) odnosima, I, 1978, стр. 1433.
435 Пресуда Врховног суда Србије број Рев. 667/07 од 15. маја 2008. године и Пресуда 

Окружног суда у Новом Саду, посл. бр. Гж. 3525/05 од 5. октобра 2006. – Билтен 
судске праксе Окружног суда у Новом Саду, бр. 14/2008, Intermex, Београд, аутор 
сентенце: М. Жежељ Јовановић, судија. „Уколико се уговором уступа неко потра-
живање које потиче из уговора који по закону мора да се закључи у прописаној 
форми, тада и споразум уступања тог потраживања мора бити закључен у истој 
форми.“ Видети: Пресуда Вишег трговинског суда, Пж. 5724/2007 од 4. септембра 
2008. године, Paragraf Lex.

436 Мада је основ за такво поступање могуће тражити и у аналогији са правилом о 
форми повериочевог пристанка на уступање уговора. „Пристанак на уступање уго-
вора је пуноважан само ако је дат у форми у закону прописаној за уступљени уго-
вор“ (чл. 145, ст. 3 ЗОО).

437 С. Перовић, Д. Стојановић, I (1980), стр. 990. Тако и проф. Хибер: „ако потражи-
вање које се цедира потиче из формалног уговора, онда се цесија мора закључити у 
облику формалног уговора.“ Д. Хибер у: Антић, Хибер, Ђурђевић (2011), стр. 14.

438 Видети: В. Станковић (1978), стр. 129. „Уговор о цесији је неформалан, осим ако 
се за правни посао који чини основ уступања тражи одређена форма.“ Ј. Радишић 
(2004), стр. 375. Уговор о цесији треба да буде склопљен у оној форми у којој је 
склопљен претходни главни уговор. B. Vizner (1978), стр. 1447. Према неким ауто-
рима, до истог закључка се може доћи и на основу чл. 67, ст 2. ЗОО, према коме 
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ако форма основног посла није предвиђена законом већ уговором, 
онда се цесија може закључити и простом сагласношћу.439 Представ-
ник овог учења проф. Љ. Милошевић сматра да је за уговор о цесији 
обавезна она форма која је предвиђена за уговор који је основ усту-
пања. На пример, „ако би основ уступања тражбине био уговор о ку-
повини и продаји непокретности уступање би морало да буде закљу-
чено у писменој форми“.440

Пада у очи да су наведени аутори једногласни у прилог става о кон-
тинуитету (паралелизму)441 форме, али изостаје сагласје о томе који по-
сао је код цесије основни, односно онај од кога зависи форма цесије: да 
ли је то посао из кога настаје уступљено потраживање (изворни уговор) 
или је то посао обвезивања у коме се крије кауза цесије.442 Ако се основ-
ним послом назива посао обвезивања, форма основног посла директно 
утиче на форму цесије као посла располагања. На пример, ако је уговор 
о поклону основни посао, и за уступну погодбу ће бити неопходна пис-
мена форма.443 Ако је основ цесије брачни уговор (којим супружници 
уређују своје имовинске односе), јасно је да би уговор о цесији морао 
бити закључен у форми коју закон прописује за брачни уговор.444 У том 

захтев да уговор буде у одређеној форми важи и за касније измене и допуне. Б. 
Гавански (1982), стр. 66.

439 До таквог закључка се може доћи и тумачењем чл. 69, ст. 2. ЗОО, видети: Б. Гаван-
ски (1982), стр. 67.

440 Љ. Милошевић (1970), стр. 250.
441 Израз паралелизам форми се у нашем праву користи углавном да означи правило 

по коме форма прописана законом за неки уговор или који други правни посао 
важи и за пуномоћје за закључење тог уговора, односно за предузимање тог посла 
(чл. 90 ЗОО). Према ЗОО, формални уговори могу бити раскинути неформалним 
споразумом, изузев ако је за одређени случај законом предвиђено што друго, или 
ако циљ због кога је прописана форма за закључење уговора захтева да раскидање 
уговора буде обављено у истој форми (чл. 68 ЗОО). Одступа се дакле од правила 
римског права „Природно је да се све разреши на исти начин на који је и закључе-
но“. Naturale est quidlibet dissolvi eo modo quo ligatur. (Ulpianus – D. 50, 17, 35). Према 
том начелу, код консензуалних контракта у класичном праву облигација се гасила 
на начин на који је настала, contrarius consensus (супротни споразум) или dissen-
sus. Опширније о гашењу облигације вољом странака у римском праву, видети: М. 
Милошевић (2011), стр. 330.

442 Нарочито збуњује формулација о паралелизму форми према којој „за форму уго-
вора о цесији важи правило да се он закључује у форми правног посла који се це-
дира“. Златко Стефановић, Привредно уговорно право, Београд 2010, стр. 328. Ово 
становише, чини се, занемарује разлику између уговора о цесији тражбине и усту-
пања уговора, па се као такво не може прихватити.

443 Доброчини посао захтева одређену форму како би се спречила лакомисленост. Ви-
дети: чл. 510. ст. 1 Скице за законик о облигацијама и уговорима и § 564 СГЗ.

444 У писменом облику уз оверу од судије, који је дужан да пре овере супружницима 
прочита уговор и упозори их да њиме искључује законски режим заједичке имо-
вине. Чл. 188, ст. 1 и ст. 2. ПЗ. Опширније о ништавости неких брачних уговарања: 
Ненад Тешић, „Љубав на први потпис – О моралности брачних уговора“, Анали 
Правног Факултета у Београду 2/2009, стр. 229–246.
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смислу, наша правна књижевност следи решење аустријског права, где 
је за цесију довољан неформални споразум, осим ако форма није по-
требна за ваљаност основног посла.445

С друге стране, ако се основним послом сматра уговор из кога по-
тиче уступљена тражбина, његова форма није увек од значаја за форму 
уговора о цесији. Ако је извор тражбине уговор о промету непокретно-
сти за који је у нашем праву предвиђена писмена форма уз судску оверу, 
чини се да приступ по коме сваки уговор о цесији потраживања које 
потиче из таквог извора мора бити у писменој форми и оверен од суда 
није примерен.446 Ако се уступа потраживање купца на предају куће, овај 
уговор мора бити закључен у форми коју закон захтева за промет не-
покретности.447 Међутим, ако се уступа новчано потраживање, па макар 
и потраживање цене из уговора о продаји непокретности, не може се 
бранити „континуитет форме“,448 пошто форма у овом случају не оства-
рује своју сврху.449

445 Видети: J. Krainz, L. Pfaff, A. Ehrenzweig, Sistem austrijskoga općega privatnoga prava, 
Opći deo obveza (prev. Ivan Maurović), Zagreb 1911, стр. 138. Тако и Abedin Bikić, 
„Prigovori dužnika kod ugovornog ustupanja potraživanja prema bosanskom, njemačkom 
i austrijskom pravu“, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 3/2003, стр. 556.

446 Становиште по коме обавеза усклађености форме основног посла и уговора о це-
сији није утемељена у ЗОО. Ivo Grbin, „Cesija, preuzimanje duga i asignacija“, Pravo u 
gospodarstvu 4/1999, стр. 542.

447 Прилично је контроверзна одлука суда према којој се „обавезна писмена форма 
и овера уговора код суда према Закону о промету непокретности примењује само 
на уговоре којима се продаје већ изграђена непокретност“. Према становишту 
суда, уговором о куповини стана у изградњи купује се будућа ствар, непокретност, 
која у време закључења уговора још не постоји, стога стан у изградњи не испуња-
ва услове да би се могао сматрати непокретношћу и да би стога и била обавез-
на законом предвиђена форма за његов промет (Решење Вишег трговинског суда, 
Пж. 6988/2009(2) од 13. августа 2009. године), Paragraf Lex. Чини се да је тај став 
супротан правнополитичким тежњама законодавца да се увођењем посебне еви-
денције оверених уговора о промету непокретности спречи вишеструка продаја 
исте непокретности, а опште је позната чињеница да се вишеструка продаја исте 
непокретности као негативна појава нарочито „запатила“ у нашој држави код про-
даје непокретности у изградњи. То и јесте основни разлог због кога је законодавац 
прописао да је за оверавање потписа уговарача на уговору о промету непокрет-
ности надлежан основни суд на чијој се територији непокретност налази, те да ће 
службено лице које обавља оверавање донети решење о одбијању оверавања пот-
писа на уговору о промету непокретности, уколико увидом у посебну евиденцију о 
уговорима о промету непокретности, утврди да су у суду већ оверени потписи на 
уговору о промету исте непокретности, а продавац је исто лице. Чл. 4а, ст. 1 и ст. 2 
Закона о промету непокретности („Сл. гласник РС“, бр. 42/98 и 111/2009). 

448 Слична је ситуација и када прималац издржавања уступи своје потраживање на 
део новчане накнаде коју прима од даваоца издржавања. Чини се да би било про-
тивно сврси форме условити ваљаност таквог уговора о цесији оном формом која 
се тражи за пуноважност уговора о доживотном издржавању (чл. 195 ЗОН).

449 Тако, на пример, код престанка дуга отпустом са позивом на чл. 344, ст. 2 ЗОО,
српски суд одриче потребу за паралелизмом форме: „Обавеза престаје када пове-
рилац изјави дужнику да неће тражити њено испуњење и дужник се са тим са-
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Можда из овог разлога, у неким одлукама српски суд усваја стано-
више које не следи идеју о „континуитету форме“. „Уговор о уступању 
потраживања је самостални правни посао за чију се ваљаност законом 
не прописује обавезност писмене форме, па и у случају када је његов 
предмет потраживање конституисано формалним правним послом, као 
што је банкарска гаранција.“450 Слично томе, „стечена потраживања 
комисионара из уговора са трећим лицем могу се уступити комитен-
ту усменим уговором и када је уговор о комисиону закључен у писме-
ној форми“.451 Колебљивост судске праксе у овом погледу свакако не 
доприноси правној сигурности. Међутим, форма уговора о цесији није 
питање које је једнообразно решено ни у упоредном праву.

У немачком праву уступање је пуноважно и ако је у усменом 
облику,452 па се може се склопити и прећутно.453 Уговор о цесији је фор-
малан, само ако је реч о потраживању које је оптерећено хипотеком.454 
Друкчије казано, у немачком праву уговор о уступању је, у начелу, осло-
бођен форме.455 Према владујућем мишљењу, цесији не треба ни форма 
која је евентуално прописана за каузални посао, на пример, код поклона 
(§ 518 НГЗ), ни форма која је потребна за уговор извор тражбине које 
се уступа. Међутим, чини се да је за уговорнике, и у недостатку пропи-
сане форме, пожељено уговорити цесију у писменој форми. Отуда се у 
пословној пракси странама препоручује да сачине одређени приватно-
правни акт који ће служити за доказивање цесије и услова под којима је 
дошло до уступања.

Француско право такође не захтева нарочиту форму за уговор о 
продаји тражбина, до цесије долази на основу простог споразума цеден-
та и цесионара. Цесија је извршена оног момента када су се стране о 
томе споразумеле, али за разлику од немачког права, цесија, углавном, 

гласи, с тим што за пуноважност тог споразума није потребно да буде закључен 
у форми у којој је закључен посао из кога је обавеза настала.“ Из решења Вишег 
привредног суда у Београду, Пж. број 6097/2000 од 6. децембра 2000. године. При-
вредник број 102/103, Paragraf Lex.

450 Врховни суд Србије, број: Прев–166/01 од 20. јуна 2001. године. Наведено према: 
Hajrudin Hajdarević, Haso Tajić, Vladimir Simović, Zakon o obligacionim odnosima (tri 
decenije sudske prakse – više od deset hiljada sudskih odluka), knjiga I, Sarajevo 2011, стр. 
981.

451 Врховни суд Србије, број: Прев–403/06 од 1. марта 2007. године – Избор судске 
праксе, бр. 4/2008, одл. 66. Наведено према: Hajdarević, Tajić, Simović, I (2011), стр. 
981.

452 H. Kötz (1992), стр. 75. Међутим, за залагање потраживања се захтева да дужник 
буде о томе обавештен од залогодавца (§ 1280 НГЗ). О обавештењу дужника у овом 
случају видети: Palandt, Bassenge (2010), стр. 1646.

453 Staudinger, Busche, II (2005), стр. 78.
454 Приликом цесије потраживања обезбеђеног реалним обезбеђењем на непокрет-

ности, цесија потраживања мора поштовати правила о преносу хипотеке успоста-
вљена § 1117 и §1156 НГЗ.

455 Münchener, Roth, II (2007), стр. 2466.
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није супротстављива трећим лицима пре него што буду испуњене из-
весне формалности. Тај захтев доводи до фактичког формализма (фр. 
„formalisme de fait“).456 Такво правило у погледу форме код цесије пома-
ло је изненађујуће, ако се зна да је у Француској пренос права консензу-
алан.457 Уговор о цесији има транслативно дејство и доводи до уступања 
између уговорних страна.458 Међутим, то није довољно за дејство цесије 
erga omnes. Не сматра се да је пријемник стекао право наспрам трећих 
лица, све до тренутка сигнификације.459 Алтернативно, у односу на трећа 
лица, уступање се сматра свршеним и ако дужник прихвати цесију460 у 
форми нотаријалног акта (фр. „acte authentique“).461

Од овог формализма се значајно одступило усвајањем посебног 
закона („Loi Dailly, 2. 1. 1981“, који је као такав сада интегрисан у Мо-
нетарни и финансијски закон − фр. „Code monétaire et financier“). Овај 
Закон омогућава отуђење потраживања (фр. „cession“) и обезбеђење 
(фр. „nantissement“) предајом одговарајуће исправе (фр. „bordereau“),462 
којом су уступљене тражбине индивидуализоване. Ради финансирања, 
правна лица јавног и приватног права или предузетник простом пре-
дајом такве исправе кредитној организацији могу уступити или зало-
жити потраживања према правним лицима или предузетницима.463 Уго-
вор о уступању/залози тражбине производи дејство између уговорника 

456 Тако је тешко схватљиво (супротно немачком праву) да се у француском пра-
ву призна усмена цесија или прећутна цесија. E. Cashin-Ritaine (1998), стр. 248. 
Према Катала (Catala) пројекту, француско право се опредељује за писмену форму 
уговора о цесији као услов пуноважности, без обзира на случајеве када се захтева 
овера (фр. „A peine de nullité, la cession de créance doit être constatée par écrit, sans 
préjudice des cas où la forme authentique est exigée.“). Чл. 1253 Catala/Projet (2005).

457 У француском праву се захтева одговарајућа форма (ad probationem) за сваки по-
сао чија вредност прелази одређени износ, па је тако и са уступањем потраживања. 
Такав уговор се закључује у писменој форми или уз оверу код нотара (чл. 1341 
ФГЗ).

458 Чл. 1689 ФГЗ.
459 Чл. 1690 (1) ФГЗ. И то преко извршитеља (фр. „huissier“) на захтев уступиоца или 

пријемника, с тим да је овај други за то природно више заинтересован. Видети: 
Francois Terré, Philippe Simler, Yves Lequette, Droit Civil, Les Obligationis, Dalloz 2009, 
стр. 1269.

460 Ако је цесија потраживања извршена аутентичним актом, стране могу избећи пре-
велики формализам интервенцијом дужника у послу (акту). Притом, интервенција 
није сагласност дужника, који није ни страна у овом послу, већ само забелешка 
којом се формално констатује да је информисан о цесији. Terré, Simler, Lequette 
(2009), стр. 1270.

461 Чл. 1690 (2) ФГЗ. Слично у италијанском праву (чл. 1264 и чл. 2704 ИГЗ). Наведено 
према: Hugh Beale, Hein Kötz, Arthur Hartkamp, Denis Tallon (general eds.) Contract 
Law, Casebooks on the Common Law of Europe, Oxford and Portland, Oregon 2002, стр. 
938.

462 Bordereau мора бити стипулисан по наредби (чл. L 313–25 Монетарног и 
финансијског закона) и може се пренети само другој кредитној институцији (чл. L 
313–26 Монетарног и финансијског закона).

463 Чл. L 313–23 (1) Монетарног и финансијског закона.
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и супротстављив је трећим лицима од дана наведеног у овој исправи, 
приликом њене предаје.464 „Bordereau“ излази у сусрет „противречним“ 
захтевима да, с једне стране, буде садржински довољно прецизан, како 
не би постао инструмент преваре, а с друге стране, да буде довољно јед-
ноставан, како не би постао сметња правном промету.465 „Bordereau“ 
мора бити потписан од цедента.466 Датирање ове исправе је нарочи-
то важно јер од тог часа она производи дејства.467 У одсуству датума 
„bordereau“ не производи дејство између страна ни према трећима.468

У Енглеској, цесија у складу са законом (енг. „statutary assignment“) 
мора бити у писменом облику потписана од уступиоца,469 с тим што је у 
оквиру правила „еквити“ (енг. „Equity“) пуноважна и усмена цесија.

У праву САД, према чл. 9. Општег трговачког законика (енг. 
Uniform Commercial Code – UCC) у начелу иста правила важе и за про-
дају потраживања и за уступање са циљем обезбеђења. Уступање је из-
вршиво према дужнику и према трећим лицима, ако је уговор који на 
довољан начин описује уступљене тражбине потписан од уступиоца.470 
Дакле, одговарајући уговор доводи до тога да је обезбеђујући интерес 
(енг. „security interest“) заснован (енг. „attached“), али да би тај интерес 
производио дејство према трећим лицима, која имају правни интерес 
у односу на предметну тражбину, неопходно је да се перфектуира (енг. 
„perfect“), што се, по правилу, постиже уписом у регистар.471

У Холандији до преноса права не може доћи без неке врсте пре-
даје (енг. „delivery“). Супротстављивост права једном или више лица 
постиже се предајом за то намењених исправа и обавештењем датим од 
преносиоца, односно прибавиоца овим лицима.472 Уговор о уступању 

464 Чл. L 313–27 Монетарног и финансијског закона.
465 E. Cashin-Ritaine (1998), стр. 266–267.
466 Чл. L 313–25 Монетарног и финансијског закона.
467 E. Cashin-Ritaine (1998), стр. 268.
468 E. Cashin-Ritaine (1998), стр. 270.
469 Law of Property Act 1925, s. 136 (I). Потпис заступника може бити недовољан (енг. 

„may be insufficient“). Jack Beatson, Andrew Burrows, John Cartwright, Anson’s Law of 
Contract, Oxford 2010, стр. 665.

470 У америчком праву изменама UCC из 1998, термин писмено (енг. „writing“) за-
мењен је појмом документ (енг. „record“). „Документ је информација изражена у 
материјалном облику, електронској или другој форми, тако да јој се може поново 
приступити“ (енг. „Record means information that is inscribed on a tangible medium 
or which is stored in electronic or other medium and is retrievable in perceivable form.“) 
§ 9–102 (а)(69). Термин sign (потписати) је замењен појмом „authenticate“ (верифи-
ковати). Предвиђено је да се верификација документа врши стављањем потписа, 
односно другог подобног симбола или знака са намером да лице која прихвата до-
кумент индивидуализује. 

471 Видети: H. Kötz (1992), стр. 74.
472 Чл. 3:94 (1) ХГЗ.
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не производи дејство, чак ни међу уговорницима, ако није потписан од 
уступиоца и ако дужник није обавештен.473

Швајцарско право за цесију прописује форму ad solemnitatem. Усту-
пање је пуноважно само ако је учињено у писменој форми.474 Притом се 
прави разлика између дејства уговора inter partes и erga omnes. Свака це-
сија мора бити у писменој форми, али је обвезивање (нем. „Verpflichtung“) 
на цесију ваљано и у ситуацији када је уговор закључен усмено.475 Овде 
дакле долази до изражаја разлика између уговора основа и саме цесије 
као акта диспозиције на основу кога долази до преноса права на пријем-
ника. Довољно је да уступилац потпише уговор, није потребно да то учи-
ни и пријемник. На пример, ако уступилац пошаље потписану писмену 
понуду пријемнику, сагласност пријемника је неопходна пошто је реч о 
уговору, али она не мора бити у писменом облику.476

У руском праву важи правило о континуитету форме.477

У Грчкој478 и Јужној Африци479 не захтевају се било какве формално-
сти у погледу уговора о цесији.

Из наведног је јасно у којој мери се упоредноправни системи раз-
ликују у погледу форме уговора о цесији. У неким случајевима, изоста-
нак формалности доводи у питање ваљаност цесије (Холандија), док је у 
другим неформално уступање пуноважно између уговорних страна, али 
не производи дејство према трећим лицима, укључујући и дужника и 
уступиочеве повериоце (Француска).480

Пре усвајања одговарајућих закључака о форми уговора о цесији de 
lege ferenda треба поћи од сврхе форме у овом случају. Улога форме, код 
уговора о цесији, чини се, није у томе да се уступиоцу остави могућност 
да још једном размисли и тако изрази озбиљност уговорне намере, већ 
више да се обезбеди доказ о уступању према дужнику и тако (између оста-
лог) заштите повериоци у случају стечаја уступиоца, односно пријем-
ника.481 Форма је значајна у ситуацијама када, на пример, трговац на ве-
лико захтева финансирање од банке, а као обезбеђење нуди уступање 
својих потраживања према трговцима на мало. Банка, да би прихватила 
такав споразум, свакако жели да зна да ли су та потраживања велетр-

473 Видети: H. Kötz (1992), стр. 73, и Lando, Clive, Prum Zimmermann (eds.), PECL: III 
(2003), стр. 97. 

474 Видети: чл. 165, ст. 1 Швајцарског законика о облигацијама – ШвОЗ.
475 „За обећање уступања не тражи се никаква посебна форма.“ Видети: чл. 165 (2) 

ШвОЗ.
476 H. Kötz (1992), стр. 73.
477 Видети: чл. 389 (1) Руског грађанског законика – РГЗ.
478 „У грчком праву уговор о уступању је неформалан.“ Вид: Penelope Agallopoulou, 

Basic Concepts of Greek Civil Law, Athens 2005, стр. 296.
479 Вид: P. Neinaber, G. Gretton, „Assignation/Cession“, Reinhard Zimmermann, Daniel 

Visser, Kenneth Reid (eds.), Mixed Legal Systems in Comparative Perspective, Property 
and Obligations in Scotland and South Africa, Oxford University Press, 2004, стр. 791.

480 H. Kötz (1992), стр. 73.
481 H. Kötz (1992), стр. 73.
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говца и даље његова имовина или су уступљена. Ако је уговор о цесији 
у писменој форми, лакше је дознати да ли је нешто од тих потраживања 
претходно уступљено.

Одговарајућа форма, по правилу, цесионару олакшава да оствари 
своју тражбину,482 али се поставља питање да ли прописивање форме 
пружа бољу заштиту дужнику, односно повериоцима цедента и цеси-
онара. Писмена форма коју прописује швајцарско право за ову сврху, 
чини се, није довољна. У том смислу, већу правну сигурност доноси 
формализам француског права. С друге стране, такво решење знатно 
успорава правни промет, што је супротно савременим тенденцијама. 
Управо из тог разлога, PECL садржe правило да уступање не мора бити 
у писменој форми и не подлеже другим захтевима у погледу форме.483

Према Принципима UNIDROIT, уговор о уступању је довољан за 
пренос потраживања. Укратко, формулацију по којој се тражбина пре-
носи самим уговором (енг. „by mere agreement“) треба разумети као од-
суство захтева за било каквом формом.484

Ако се прихвати становиште да је цесија апстрактна у односу на 
основни посао, као што је то случај у немачком праву, онда нема потре-
бе за било каквим пресликавањем форме основног посла.485 Притом, уго-
ворницима није одузета могућност да уговор закључе у одређеној фор-
ми. Тако да је у пракси (у циљу лакшег доказивања), уговор о уступању 
готово увек у писменој форми.486 Бројни су разлози који говоре у прилог 
таквог поступања уговорника. Ако је пријемник тај који га обавештава о 
преносу права, дужник је овлашћен да пре испуњења обавезе захтева да 
му се предоче одговарајући докази о уступању.487 Пријемник је у лагод-
нијој позицији ако располаже одговарајућим писменом потписаним од 
уступиоца, којим се уступање потврђује. Уговорници који су стипулисали 
форму за уговор из кога потраживање извире могу уговорити идентичну 
форму за уступање таквог потраживања.488 Нарочиту форму за посао це-
сије уговорници могу предвидети и послом обвезивања.

482 Слов. „ki s pisno listino dokazuje pripadnost pridobljene pravice.“ M. Juhart (1996), стр. 78. 
483 „Може се доказивати свим средствима укључујући и сведоке.“ Видети: чл. 11:104 

PECL (2003).
484 Тако у чл. 9.1.7 Принципа UNIDROIT. Опширније видети: W. Wiegand, C. Zellweger 

– Gutknecht (2005), стр. 32.
485 У немачком праву и у француском праву, уговор о цесији је независан од основног 

уговора из кога исходи цедирано потраживање, тако да не постоји ниједан разлог 
да се у овом погледу захтева паралелизам форме. E. Cashin-Ritaine (1998), стр. 248.

486 Видети: Коментар уз чл. 11:104 PECL. Lando, Clive, Prum Zimmerman (eds.), PECL: 
III (2003), стр. 96.

487 Тако је у немачком праву пријемник овлашћен да од уступиоца захтева такав доку-
мент (§ 403 НГЗ).

488 Видети: H. Markovinović (2005), стр. 126. Тада би услов форме имао иста дејства 
према трећима као pactum de non cedendo. Опширније о дејствима погодбе о 
нецедирању видети у делу рада о подобности тражбина за уступање.
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Ипак, чини се да у нашем праву, кроз посебне законе, идеја о фор-
мализму уговора о цесији полако узима примат консензуалности. Тако 
је код цесије такозваних „интабулисаних потраживања“,489 законом 
прописано да се уговор о уступању потраживања обезбеђених хипоте-
ком закључује у писменој форми са потписима овереним од суда, од-
носно другог законом овлашћеног органа.490 Слично је и код регистро-
ване залоге.491

Закон о девизном пословању прописује обавезу да се уговори којим 
банке, односно резиденти правна лица, купују, односно продају потражи-
вања настала по спољнотрговинским пословима резидената закључују у 
писменој форми.492 Писмена форма је прописана и за послове у којима 
банка или резидент правно лице купује потраживање на основу кредита 
одобреног нерезиденту.493 Писмена форма је, дакле, неопходна за уговор 
који закључују резидент − извозник који потражује од нерезидента, своје 
потраживање продаје резиденту – купцу, који се обвезује да, уз накнаду, 
изврши плаћање противвредности потраживања продавцу, а да потра-
живање од нерезидента наплати у своје име и за свој рачун.494

НСГЗ за уговор о факторингу такође прописује писану форму.495

4. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ

Уговор о продаји потраживања је узајаман (двостранообвезан) уго-
вор код којег свака страна нешто даје и нешто прима.496 Продавац (усту-
пилац) потраживања се обвезује да ће пренети потраживање, а купац да 
ће платити погођену цену.

489 Што се тиче интабулисаних тражбина, ту је потребно да је цесија и у интабулаци-
оне књиге уписана. Д. Аранђеловић (1929), стр. 120.

490 Чл. 20, ст. 3, тачка 1 Закона о хипотеци („Сл. гласник РС“, бр. 115/2005). Ипак, чини 
се да ни овде форма уговора није услов пуноважности уговора о уступању, већ је 
неопходна ради уписа права новог повериоца у јавну књигу.

491 Притом се у судској пракси истиче да за упис промене заложног повериоца у ре-
гистар залоге по основу уговора о уступању потраживања није потребна сагла-
сност залогодавца. Пресуда Управног суда, 9 У. 5207/2010(2008) од 28. јануара 2011. 
године, Paragraf Lex.

492 Чл. 7, ст. 2 Закона о девизном пословању („Сл. гласник РС“, бр. 62/2006 и 31/2011). 
Непоштовање правила о форми уговора, у овом случају, повлачи прекршајну одго-
ворност. Чл. 59, ст. 1, тачка 5 Закона о девизном пословању

493 Чл. 20, ст. 2 Закона о девизном пословању.
494 Чл. 7, ст. 1 Уредбе о ближим условима и начину преноса потраживања и дуговања 

насталих по спољнотрговинским пословима резидената („Сл. гласник РС“, бр. 
112/2006). Норму из става 3 члана 7. ове Уредбе, према којој се изузетно од овог пра-
вила сматра да је уговор закључен ако је дата сагласност треће стране у писменој 
форми, сматрамо недовољно прецизном, јер је потпуно нејасно ко је трећа страна.

495 Чл. 1276 НСГЗ.
496 Ж. Перић, Грађанско право О посебним уговорима (предавања на Правничкоме фа-

култету), I. О обавези заштите код уговора о продаји и куповини и о уговору о 
поклону, Београд 1927, стр. 260.
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4.1. КУПЧЕВА ОБАВЕЗА ПЛАЋАЊА

Купац неког потраживања уговором о продаји преузима обавезу да 
плати одговарајућу цену.497 Такве уговоре који не настају из намере доб-
рочинства називамо теретним уговорима.498 Сума новца која се размењује 
за потраживање (цена или накнада за потраживање) битан је елеменат 
уговора о продаји потраживања.499 Купчева обавеза плаћања цене је ко-
релатив продавчеве обавезе уступања потраживања.500 Противвредност 
која се може добити за потраживање је пропорционална вредности прес-
тације из изворног посла, али то је само једна од околности које утичу на 
тржишну вредност неке тражбине. За одмеравање продајне цене потра-
живања значајна је не само коликоћа, већ и каквоћа потраживања. Дакле, 
не само номинални износ потраживања и време његовог доспећа него и 
ликвидност дужника, информације о платежним навикама дужника, по-
литичким ризицима и ефикасности судства у земљи дужника, постојање 
уговореног обезбеђења тражбине, али и слабости које оптерећују потра-
живање, на пример, могући приговори дужника.

Правила о исплати куповне цене код продаје тражбина у пракси 
личе на она код продаје покретних ствари. Обично је купац тај који 
први испуњава обавезу или је испуњење истовремено.501 Купац често 
плаћа део уговорене цене по закључењу уговора, а остатак када дужник 
(цесус) измири своју обавезу. Може се уговорити и да купац плати део 
куповне цене одмах, а остатак када дужник буде обавештен о уступању. 
Дакле, цена се плаћа одједном или у два дела, углавном не у ратама.

Ако стране треба да испуњењу приступе истовремено, једна страна 
има могућност задржавања дугованог, док друга страна не буде спремна 
и вољна за испуњење.502

497 Код продаје материјалних добара, обавеза плаћања је у свим правним системима 
пандан (енг. „reciprocal counterpart“) продавчевој обавези да испоручи робу и пре-
несе власништво (енг. „title“). I. Schwenzer, P. Hachem, C. Kee (2012), стр. 453.

498 „Уговори код којих једна странка даје накнаду за корист коју уговором од друге 
странке добија.“ Видети: С. Перовић (1990), стр. 203. „Ко право своје првашње 
тако преиначи, да га другоме уступи, слободно му је то чинити и за наплату и без 
наплате.“ Видети: § 864 СГЗ. 

499 Сваки уговор о продаји потраживања мора садржати основне податке о томе шта 
се у ствари продаје и по којој цени. Упоредити: R. Cranston (2005), стр. 364. Ако 
код уговора о продаји у привреди цена није одређена нити у њему има довољно 
података помоћу којих би се она могла одредити, купац је дужан платити цену коју 
је продавац редовно наплаћивао у време закључења уговора, а у недостатку ове ра-
зумну цену. Под разумном ценом сматра се текућа цена у време закључења угово-
ра, а ако се она не може утврдити, онда цена коју утврђује суд према околностима 
случаја (чл. 462 ЗОО).

500 Зато се у цивилистици и наглашава да код куповине уговорници договарају робу 
за цену (нем. Ware gegen Preis). H. Koziol, R. Welser II (2007), стр. 166.

501 Чл. 122, ст. 1 ЗОО. Опширније о редоследу испуњења у англосаксонском праву. 
Видети: Hugh Beale, Remedies for Breach of Contract, London 1980, стр. 28–29.

502 H. Beale (1980), стр. 49. Задржавање је могуће, све док друга страна не испуни 
суштину своје обавезе (енг. „supstance of his obligation“). Опширније о такозваној 
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Економска корист коју продаја потраживања доноси уговорници-
ма данас се не доводи у питање. То је нарочито видљиво код уговора 
у привреди. Продавац (уступилац) потраживања се ослобађа неизвес-
ности наплате потраживања и добија „жив“ новац који му је потребан 
за наставак пословних активности. С друге стране, купац (пријемник) 
потраживања добија накнаду за услугу коју пружа, уз то купујући траж-
бину по цени која је мања од њеног номиналног износа.503

4.2. ПРОДАВЧЕВА ОБАВЕЗА УСТУПАЊА

Ако се на тренутак оврнемо на продају материјалних добара, уговор 
о куповини је само посао обвезивања, дакле правни основ (нем. „Titel“) 
за пренос (нем. „Übereingung“).504

Као што се код продаје покретних ствари продавац и купац дого-
варају да продавац преда ствар купцу и пренесе му својину,505 а купац 
да ствар прихвати; код продаје тражбина продавац и купац углављују 
обавезу преноса потраживања: продавац се обвезује на уступање, а ку-
пац на пријем тражбине.506 Акт обвезивања је релативне природе и не 
преноси потраживање јер је за пренос потребан акт диспозиције.507 На 
такав посао који рађа обавезу уступања надовезује се други „испуња-
вајући“ посао којим се уговорена обавеза основног посла реализује (по-
сао располагања). Утаначење цесије је ништа друго до испуњење про-
давчеве обавезе из уговора о продаји тражбина.508

Сходно општим правилима, ако цедент не изврши оно што је угово-
рено, отвара се питање његове грађанскоправне одговорности.

Да би дошло до уступања, неопходно је да сама тражбина, на коју се 
цесија односи, испуњава опште услове за пренос.

4.2.1. Уступивост
Ако се потраживање једном разуме као могући објекат цесије, онда 

се у еволуцији права лако прихвата и његова начелна уступивост (нем. 
„Abtretbarkeit“,509 енг. „assignability“510). Облигациона права су, у прин-

„doctrine of substantial performance“ видети: H. Beale (1980), стр. 39–40.
503 J. Ghestin (1980), стр. 15.
504 H. Koziol, R. Welser, II (2007), стр. 166.
505 Купац тиме стиче право потраживања према продавцу да му пренесе своjину и 

посед. H. Koziol, R. Welser, II (2007), стр. 166.
506 E. Cashin-Ritaine (1998), стр. 90.
507 То показује да се путем правних послова обвезивања остварује само пословна спо-

собност, док се не располаже никаквим правом. В. Водинелић (2012), стр. 449.
508 „Теретним уступањем потраживања (цесијом) право прелази са цедента на цесио-

нара, а цесионар цеденту даје за то накнаду.“ В. Водинелић (2012), стр. 450.
509 Münchener, Roth II (2007), стр. 2473. Palandt, Grüneberg (2010), стр. 600.
510 При чему уступиво значи погодно за правно ваљано уступање (енг. „assignable 

means capable of effective assignment“). Видети: O. Marshall (1952), стр. 34.
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ципу, уступива без обзира на начин њиховог настанка.511 Другим ре-
чима, у савременом праву, преносивост потраживања је уздигнута на 
ниво начела, док је забрана уступања изузетак.512

Мотиви због којих неко купује потраживање могу бити разнолики. 
Углавном купац иде за зарадом на дисконту новчане тражбине. Међу-
тим, дешава се и да купац прибавља тражбину како би је компензовао 
са неким својим дуговањима. Уступају се, по правилу, новчана потра-
живања, али је могуће уступити и потраживање на предају ствари.513

Код прецизирања објекта уступања Конвенција о факторингу се, уз 
одређене изузетке, ограничава на потраживања која настају из уговора о 
продаји робе (енг. „receivables arising from contracts of sale of goods“).514

Конвенција UNCITRAL о уступању не даје дефиницију шта су то 
тражбине (енг. „receivables“), али се може тумачити да су то новчана 
потраживања из уговора (енг. „contractual right to payment of a monetary 
sum“).515

PECL и DCFR се односe само на уступање чинидбе (енг. „right to 
performance“). Потраживање које се уступа обично није доспело (лат. 
solvendum in futuro), али се могу уступати и доспела потраживања. При-
том чинидба (престација) подразумева не само плаћање већ и испоруку 
ствари, давање услуга, али и изградњу објеката.516

Уступају се дакле доспела, али и недоспела, извесна, али и она потра-
живања код којих постоји евидентан ризик да никада не буду намире-
на.517 На светском тржишту се активно тргује и тзв. „ризичним потра-
живањима“ (енг. „distressed debt“).518 Неки фондови су спремни да купе 

511 P. Neinaber, G. Gretton у: Zimmermann, Visser, Reid (eds.) (2004), стр. 789.
512 „Све чинидбе су уступиве, осим ако је законом другачије предвиђено.“ чл. III.–

5:105 DCFR (2009). 
513 А. Bikić (2003), стр. 558.
514 Осим оних који долазе од робе купљене за личне и породичне потребе или потре-

бе домаћинства (енг. „other than those for the sale of goods bought primarily for their 
personal, family or household use“); чл. 1 (2)(a) Конвенције UNCITRAL о уступању 
(2004). Опширније o делокругу примене те конвенције видети: Franco Ferari, „The 
Uncitral Draft Covention on Assignment in Receivables Financing: Critical Remarks on 
Some Specific Issues“, у: Jürgen Basedow et al. (eds.), Private Law in the International 
Arena – Liber Amicorum Kurt Sieher, The Hague 2000, стр. 190.

515 Чл. 2.1. Конвенције UNCITRAL о уступању (2004). „Receivables from any type of con-
tract are included“. Explanatory note by the UNCITRAL Secretariat II 9“, стр. 29.

516 Видети: Lando, Clive, Prum, Zimmermann (eds.), PECL: III, (2003), стр. 86.
517 По правилу су уступива и потраживања према дужнику у стечају. „На пуноваж-

ност уступања потраживања није од утицаја чињеница што је дужник пренетог 
потраживања у стечају.“ Решење Вишег трговинског суда, Пвж. 1024/2009 од 1. 
октобра 2009. године – Судска пракса трговинских судова – Билтен бр. 4/2009, 
Paragraf Lex.

518 „Disstresed debt“ се обично разуме као дуг компаније која је презадужена (прошла 
је или управо пролази кроз поступак реорганизације). Jeffery Barrat, „Distressed 
Debt – The Sale of Loan Assets“, JIBL, 1998, стр. 56.
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такве тешко наплативе тражбине по нижој цени, да одложе њихову на-
плату, да додатним кредитирањем обнове платежну способност дужни-
ка или да чак преузму компанију дужника како би у будућности оства-
рили значајан профит.519 Осим оних претпоставки за расплолагање на 
страни имаоца тражбине, за отуђивост одређеног потраживања је не-
опходно да правни поредак не брани његово уступање.520 У модерном 
праву, ограничења која спутавају промет тражбинама сведена су на ми-
нимум, али и поред тога заслужују одговарајуће научно осветљавање.

4.2.1.1. Потраживање из натуралне облигације
Уступива су потраживања из утуживих, али и натуралних 

облигација,521 без обзира на то да ли је нека облигација изворно при-
родна или је то постала протеком времена.522 Ово је у складу са опште-
прихваћеном концепцијом да и код натуралних облигација потражи-
вање постоји и улази у имовину његовог имаоца.

4.2.1.2. Јавноправно потраживање

У контексту цесије са јавноправним елементом, занимљиво је поме-
нути да је у Common Law-у дуго било дозвољено само уступање потра-
живањa Круни и од стране Круне.523 У савременом праву постоји јасна 
потреба компанија које послују са јавним установама да преносе своја 
потраживања како би обезбедили кредит код финансијских институ-
ција. Немачко и француско право признају могућност да се уговором 
пренесу потраживања према правним лицима јавног права, под усло-
вом да се поштују јавноправна правила.524 Француско и немачко право 
такође допуштају уступање пореских потраживања, па се чини да би 
такво уступање сходно начелу прометљивости било могуће и у нашем 
праву.525

519 R. Cranston (2005), стр. 365.
520 Staudinger, Busche, II (2005), стр. 77.
521 S. Scott (1991), стр. 166.
522 Münchener, Roth, II (2007), стр. 2473.
523 То је, наравно, довело да развоја заобилазних метода за пренос потраживања, од 

којих су неке преузете из римског права. Anson, Guest (1984), стр. 390.
524 E. Cashin-Ritaine (1998), стр. 287.
525 У том смислу је, чини се, могуће резоновати аналогно ставу Министарства финан-

сија да је допуштена компензација тражбина пореског обвезника према Републици. 
„Уколико су испуњени прописани услови, дужник може своје пореске обавезе пре-
ма Републици, односно буџету да пребије са потраживањима која има од ње. Пот-
ребно је да надлежном органу поднесе захтев и потребну пратећу документацију 
за плаћање дуга путем компензације.“ (Мишљење Министарства финансија, бр. 
414–00–00048/2010–04 од 7. јула 2010. године). За хрватско право, видети: Mirjana 
Mahović Komljenović, „Ugovor o ustupu ili cesiji prava na povrat poreza“, Računovodstvo 
i financije 10/2009, стр. 65–70. Опширније о повраћају, рефакцији и рефундацији 
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4.2.1.3. Део потраживања
Као бестелесно добро, тражбина се не може физички делити. Ипак, 

она је у правном смислу дељива.526 То отвара могућност делимичног 
уступања (енг. „fractional assignment, partial assignment“).527 У швајцар-
ском праву се наглашава да је цеденту отворена могућност да једно, 
више или свa потраживања које има према цесусу пренесе на треће 
лице.528 Немачко право прихвата уступање дела потраживања (нем. 
„Teilabtretung“)529 ако је дугована чинидба као код новчаног потражи-
вања дељива.530 Обично се за новчано потраживање везује претпостав-
ка о дељивости,531 осим ако нешто друго не произилази из уговора.532 
Нешто је сложеније питање парцијалног уступања неновчане чинидбе. 
У том случају удели старог и новог повериоца морају бити јасно одређе-
ни или одредиви,533 и то не само у односу уступилац – пријемник, већ 
и према дужнику коме правни поредак гарантује заштиту.534 На при-
мер, трговац је од произвођача купио 100 одела, али је пола те чинидбе, 
дакле потраживање на испоруку 50 одела, уступио власнику трговачке 
радње у другом граду. Економске разлоге за такво поступање није теш-
ко пронаћи. Наруџбом веће количине одела купац, по правилу, добија 
„бољу“ цену, а могуће је и да у периоду од закључења уговора до испо-
руке купац једноставно одлучи да ризик касније продаје одела подели 
са другим.535 Ако је потраживање у деловима уступљено неколицини, 

ПДВ у српском праву видети: Дејан Поповић, Пореско право, Београд 2011, стр. 
428–431.

526 Roy Goode, „Are Intangible Assets Fungible“, 2003 LMCLQ 379, стр. 384.
527 Уступање дела тражбине (енг. „an assignment of a part of a right“) допушта и § 326. 

Restatement (Second) of Contracts, American Law Institute.
528 H. Hausheer (1993), стр. 5.
529 K. Larenz (1987), стр. 576, Münchener, Roth, II (2007), стр. 2473. Palandt, Grüneberg 

(2010), стр. 600. У француском праву, изменама 2006. године (Ordonnance n°2006–
346 du 23 mars 2006 – art. 12 JORF 24 mars 2006), у ФГЗ је унета одредба да је са 
циљем обезбеђења могуће уступање дела потраживања ако је дељиво (фр. Il peut 
porter sur une fraction de créance, sauf si celle-ci est indivisible.). Видети: чл. 2358 (2) 
ФГЗ. 

530 Staudinger, Busche, II (2005), стр. 86. Идентично правило важи и у швајцарском праву. 
Опширније видети: H. Hausheer (1993), стр. 5. Тако и аустријско право. Видети: H. Koziol, 
R. Welser, II (2007), стр. 117.

531 Према DCFR, новчано потраживање може бити делимично уступљено без 
ограничења. Видети: чл. III.–5:107 (1) DCFR (2009).

532 Видети: Lando, Clive, Prum, Zimmermann (eds.), PECL: III (2003), стр. 93.
533 Према мишљењу неких аутора, резултат таквог уступања је да пријемник постаје 

сувласник потраживања. Видети: G. Tolhurst (2006), стр. 173.
534 Münchener, Roth, II (2007), стр. 2476.
535 Међутим, ако је уговорена испорука 100 рачунара у четири транше од по 25 ра-

чунара. Купац може уступити појединачне престације, али не може (без сагласн-
ости продавца) уступити део појединачне испоруке јер би то значило да продавац 
мора да подели своју престацију. У том смислу: Lando, Clive, Prum, Zimmermann 
(eds.), PECL: III (2003), стр. 94. Притом се мора се водити рачуна о недодирљивости 
дужниковог правног положаја.
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ти повериоци су након такве цесије независни и сви имају исти ранг.536 
Ако му супротно није наложено у нотификацији, дужник је слободан да 
чинидбу испуни према сопственом распореду.

Ипак, нека неновчана потраживања, према карактеру дуговане чи-
нидбе, нису дељива. У упоредном праву се као пример недељивости об-
ично наводе потраживања из уговора о грађењу. На пример, инвеститор 
закључи уговор о изградњи фабрике вредности 20 милиона евра плати-
вих у тренутку њеног техничког пријема. Ако уговор подразумева и из-
градњу радионице коју инвеститор прода за 50.000 евра, задржавајући 
право на остатак будуће фабрике, онда инвеститор не може уступити 
своје потраживање у погледу радионице њеном купцу јер је престација 
извођача недељива.537 С друге стране, у нашем праву управо уговори 
о грађењу могу послужити као пример уступања дела тражбине. Код 
продаје стана у изградњи, купци не купују ништа друго до део чинидбе 
коју извођач дугује инвеститору објекта.538 Чини се стога примереним 
правило DCFR, према коме је делимично уступање неновачних потра-
живања допуштено ако је право дељиво тако да уступање не чини дуж-
никову обавезу значајно тежом (енг. „significantly more burdensome“).539

У складу са овом тенденцијом, и српско право допушта делимич-
но уступање потраживања.540 У делу који се тиче односа уступиоца и 
пријемника, ЗОО помиње могућност делимичног преноса,541 што по-
тврђује и судска пракса.542

Парцијално уступање неминовно доноси одређене непријатности 
дужнику.543 На пример, онај коме је продат и најмањи део потраживања 
има информације о томе да дужник касни са плаћањем или се суочава 
са финансијским недаћама.544 Дужнику нарочито није лако у ситуацији 

536 E. Cashin-Ritaine (1998), стр. 325.
537 Пример преузет из: Lando, Clive, Prum, Zimmermann (eds.), PECL: III (2003), стр. 

94.
538 Уз ограду да инвеститор не напушта уговорни однос са извођачем радова. На при-

мер, он га исплаћује за изведене радове на основу привремених и окончаних ситу-
ација. 

539 Чл. III.–5:107 (2) (b) DCFR (2009).
540 Изузетак је овде уступање потраживања банке из уговора о кредиту другој банци, 

где банка потраживање из једног уговора мора уступити само једној банци. Чл. 39, 
ст. 2 Закона о заштити корисника финансијских услуга.

541 „Ако је уступилац пренео на пријемника само један део потраживања...“ Видети: 
чл. 441, ст. 2 ЗОО.

542 „Вјеровник уговором о уступању (цесији) може пренијети на трећега и дио потра-
живања, па и тако да уступи само потраживање камата, а не и главницу (чл. 436. 
ст. 1. ЗОО).“ Privredni sud Hrvatske, broj: Pž–1408/90 od 15. 10. 1991. godine – Pre-
gled sudske prakse VSH, br. 51/1992, 216. Наведено према: Hajdarević, Tajić, Simović I 
(2011), стр. 977.

543 У Јужној Африци, уступање дела потраживања се сматра недопуштеним управо из 
разлога који отежавају положај дужника. S. Scott (1991), стр. 192.

544 J. Barrat (1998), стр. 57.
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када првобитни поверилац учини већи број уступања тражбине у дело-
вима који су поједично мале вредности. Отуда је правно природно да, 
у случају делимичног уступања, уступилац „покрије“ додатне трошкове 
којима је дужник изложен (на пример, додатне трошкове настале услед 
раштрканости нових ималаца тражбине).545

Ако је потраживање спорно, дужник који жели да се упусти у спор 
је принуђен да води мноштво поступака са неизвесним исходом.546 
Ипак, чини се да дужник у таквој ситуацији може захтевати спајање 
поступака, односно да се сви повериоци делова потраживања појаве као 
супарничари.547 Из угла материјалног права изгледа да је законодавац 
имао у виду и могућност одвојеног остварења захтева за наплату потра-
живања. Ово из разлога што је у случају уступања дела потраживања 
изричито прописана обавеза уступиоца да преда оверен препис обвез-
нице (или које друге исправе) којом се доказује постојање уступљеног 
потрaживања пријемнику.548 Међутим, из угла процесног права ствари 
стоје нешто друкчије. У процесном односу ће се, по правилу, на истој 
страни појавити лица која располажу деловима потраживања: било као 
супарничари, било тако што ће уступилац интервенисати у парници на 
страни лица коме је уступио део потраживања.549

Крупну недоумицу у случају делимичног уступања представљају 
она права која су акцесорна у односу на тражбину. Када ЗОО говори 
о предаји овереног преписа исправа које доказују постојање потражи-
вања, изостаје помен споредних права (чл. 431, ст. 2 ЗОО). С друге стра-
не, обавеза предаје одговарајућих исправа пријемнику у случају усту-
пања потраживања у целини подразумева и исправе о споредним пра-
вима (чл. 431, ст. 1 ЗОО). Конкретније, до прелаза споредних права на 
пријемника долази само ако је потраживање у целини уступљено. Ако 
је право пренето делимично, уступилац задржава обезбеђење. Стварно-
правно обезбеђење у нашем праву није дељиво, па изгледа да овде није 

545 Тако чл. III.–5:107 (2) (c) DCFR (2009) Према Нацрту Израелског грађанског 
законика, дужник има право на накнаду трошкова који су резултат парцијалног 
уступања потраживања. Видети: чл. 134 (b) Нацрт ИзГЗ.

546 Видети: Lando, Clive, Prum, Zimmermann  (eds.), PECL: III (2003), стр. 95.
547 Према PAVIA пројекту, у случају делимичног уступања, суд може, ако је неопходно 

одлучити да уступилац и пријемик морају деловати као супарничари у односу на 
изворног дужника. Чл. 121 (2) European Contract Code (Preliminary draft), Giuseppe 
Gandolfi (ed.), (2004).

548 Чл. 441, ст. 2. ЗОО. О. Антић (2011а), стр. 126. Идентично решење о предаји овере-
ног преписа исправа које потврђују потраживање и у италијанском праву. Видети: 
1262 (2) ИГЗ.

549 У енглеском праву, у случају ако је део дуга уступљен, пријемник не може да тужи 
а да му се не придружи уступилац, нити уступилац може да тужи а да му се не 
придружи пријемник. Видети: Andrew Burrows, у Joseph Chitty, Chitty on Contracts, 
Hugh G. Beale (gen. ed.), General Principles, Volume I, 30th, London 2008, стр. 1333. 
Наиме, у енглеском праву се уступање дела потраживања не сматра апсолутним. 
Guenter Treitel, The Law of Contract, Sweet&Maxwell 2003, стр. 688.
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примењива идеја да у случају уступања дела тражбине на пријемника 
прелази и сразмеран део (енг. „pro rata share“) права обезбеђења.550 На-
равно, могуће је тврдити супротно, да начело акцесорности претеже у 
односу на начело недељивости код залоге, те да, следствено томе, сраз-
мерни део обезбеђења прати судбину потраживања и прелази у руке 
пријемника. И акцесорност и недељивост залоге познају одређене изу-
зетке, па није једноставно донети одлуку о томе коме се од тих принци-
па овде приклонити. Једно је међутим извесно. Ако би са делом потра-
живања на пријемника прешао и део обезбеђења, изворни поверилац 
(залогопримац) не може му без сагласности дужника предати предмет 
залоге у државину. У хипотекарном праву такође важи правило да нема 
дејство уговор о преносу хипотеке који се закључује одвојено од усту-
пања потраживања.551 Међутим, чини се да у ситуацији уступања дела 
потраживања обезбеђеног хипотеком, хипотекарни поверилац може 
дати сагласност пријемнику да сразмерно висини уступљеног потражи-
вања упише хипотеку у јавну књигу.552

4.2.1.4. Спорно потраживање
Ако пођемо од тога да је спорно потраживање оно о коме тече 

парница,553 онда би, према неким ауторима, теоријски било доследно 
прописати материјалноправну забрану отуђења спорног права (лат. res 
litigosa) након заснивања литиспенденције.554 Отуда се уступању спор-
ног потраживања у упоредном праву различито приступа. Тако у англо-
саксонском праву није допуштено уступање чистог права на тужбу (енг. 
„bare right of action“).555 На тај начин се спречава злоупотреба судског 
поступка, обесхрабрује трговина тужбама и похлепа у куповини спор-
них потраживања.556 Ипак, у неким случајевима дозвољено је такво ус-

550 Супротно видети: Коментар уз чл. III.–5:107 DCFR. C. Von Bar, E. Clive (eds.), Prin-
ciples, Definitions and Model Rules of European Private Law, Volume 2, Sellier 2009, стр. 
1031.

551 Чл. 20, ст. 2 Закона о хипотеци.
552 Опширније о преносу хипотеке; М. Орлић у: Станковић, Орлић (1999), стр. 278.
553 Временска граница је овде постављена тако да је тужба поводом потрaживања до-

стављена туженом, па све до закључења главне расправе. Mihajlo Dika, Građansko 
parnično pravo, Stranke njihovi zastupnici i treći u parničnom postupku, IV knjiga, Zagreb 
2008, стр. 98.

554 Тако је у римском праву отуђење ствари и права о коме се води спор било без деј-
ства. Боривоје Познић, Коментар Закона о парничном поступку, према тексту За-
кона из 1976. године Београд 2009, стр. 480. У том смислу и М. Милошевић (2011), 
стр. 326. У праву Јужне Африке actio litigiosa може бити уступљена. Међутим, 
сматра се да пренос након litis contestatio производи дејство само ако суд дозволи 
пријемнику да замени тужиоца. Видети: S. Scott (1991), стр. 57.

555 Видети: O. Marshall (1952), стр. 49–65.
556 Ако поверилац, у страху да ће услед губитка спора морати да плати трошкове 

поступка, уступи своје потраживање другом лицу, такво уступање је противно јав-
ном поретку. H. Kötz (1992), стр. 61.
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тупање, ако суд, узимајући у обзир целину трансакције, установи усту-
пиочев пословни интерес.557 Без обзира на оно што је изречено, цесији 
се може приступити и као уступању плодова поступка (енг. „fruits of 
litigation“).558

Изгледа да би санкција ништавости за посао уступања спорне траж-
бине, с једне стране, спутавала прометљивост добара, а с друге стране, 
ишла науштрб правне сигурности. Повериоцу би била одузета могућ-
ност да располаже својим правом, без обзира на то какви су изгледи 
друге стране за успех.559 Из тог разлога, у нашем праву се уступање пра-
ва о коме тече парница генерално сматра дозвољеним.560

„Ако странка отуђи ствар или право о којем тече парница, то не 
спречава да се парница међу истим странкама доврши. Лице које је 
прибавило ствар или право о којем тече парница може да ступи у пар-
ницу уместо тужиоца, односно туженог само ако на то пристану обе 
странке.“561 Међутим, поставља се питање да ли и на који начин такво 
материјалноправно располагање, промена у облигационоправном од-
носу, утиче на процесноправни однос, то јест које су процесноправне 
последице отуђења спорне тражбине. За разлику од универзалне сукце-
сије, где правни сукцесор постаје процесна странка uno actu, у моменту 
који је релевантан за грађанскоправну сукцесију,562 сингуларна сукце-
сија нема нужно за последицу процесноправну сукцесију.563 Закон каже 
да у случају уступања потраживања о коме тече парница пријемник 
може ступити у парницу уместо уступиоца (тужиоца) само ако се са 
тим сагласе обе странке.564 Тужени се са овом променом може сагласи-

557 „If the assigner had a genuine commercial interest in taking the assignment.“ Видети: 
Trendtex Trading Corpn v Credit Suisse [1982] AC 679, [1981] 3 All ER 520. Наведено 
према: Michael P. Furmston, Geoffrey C. Cheshire, Cecil H. Fifoot, Cheshire, Fifoot and 
Furmston’s law of contract (2007), стр. 656.

558 Тако је у случају у коме је жена заложила мужу своје потраживање штете из 
поступка против лица Х њихов споразум протумачен као уступање будуће имови-
не према коме ништа неће прећи на мужа све док (и ако) имовина правно не наста-
не усвајањем тужбеног захтева. Видети: Glegg v Bromley [1912] 3 KB 474. Наведено 
према: Furmston, Cheshire, Fifoot (2007), стр. 656.

559 M. Dika (2008), стр. 92.
560 Спорно право може бити предмет уговора о продаји (чл. 461, ст. 1 ЗОО). Уз одређе-

не изузетке, видети одељак овог рада „Спорна потраживања уступљена адвокату 
или налогопримцу“.

561 Видети: чл. 204, ст. 1 и ст. 2 ЗПП (2011). Тако и чл. 198, ст. 1 и ст. 2 ЗПП (2009). 
Идентичан је и чл. 195 Закона о парничном поступку Републике Хрватске.

562 Видети: Siniša Triva, Mihajlo Dika, Građansko parnično procesno pravo, Zagreb 2004, 
стр. 302.

563 Видети: S. Triva, M. Dika (2004), стр. 302. Тако о односу сингуларне и процесне сук-
цесије и А. Јакшић (2010), стр. 180.

564 За улазак нове странке у поступак је потребан пристанак њеног противника 
(Perpetuatio partium). Б. Познић (2009), стр. 480. О процесноправној сукцесији на-
кон прибављања права о коме тече парница, видети: S. Triva, M. Dika (2004), стр. 
302.
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ти изречно или конклудентно, упустивши се у расправу с пријемником 
(као новом странком).565 Међутим, ситуација је далеко сложенија ако та 
сагласност изостане. Правило по коме отуђење спорног потраживања 
не спречава да се отворена парница доврши може се разумети двоја-
ко. Према једном становишту (теорија ирелеванције), уступање потра-
живања нема утицаја на успостављени процесноправни однос.566 Суд 
може донети мериторну одлуку с обзиром на цедента и дужника, дак-
ле странке које су парницу започеле, независно од околности уступања 
спорне тражбине.567 „Странке задржавају своју процесну улогу, као да 
се промена материјалноправног стања није догодила.“568 Уступилац на-
даље води спор о туђем праву, али не за пријемника, него у своје име. 
Као странка он може предузимати процесне радње, па и оне диспози-
тивне, на пример, признање тужбеног захтева или одрицање.569 Следс-
твено томе, плаћање цеденту чини тужбени захтев неоснованим.570 Ту-
жени ће бити осуђен да плати цеденту, без обзира на то што је платио 
цесионару.571

Према проф. Дики, ако се прихвати теорија ирелеванције, парни-
ца између изворног повериоца и туженог дужника се на основу одго-
варајуће фикције наставља као да потраживање није ни уступљено. 
Међутим, тој теорији се могу ставити и озбиљни приговори, на пример, 
да не узима у обзир раздвајање стварне (legitimatio ad causam) и проце-
сне легитимације (legitimatio ad processum), као ни даљи развој правног 
односа. Ипак, као главни недостатак ове концепције истиче се то што 
суд не доноси пресуду према чињеничном стању у тренутку закључења 
главне расправе које је, према општим правилима, меродавно за оцену 
основаности захтева.572 Друкчије казано, суд свесно доноси одлуку која 
није у складу са садржином материјалноправног односа страна.573

565 У сваком случају пријемник ступа у правни положај уступиоца, улази у парницу у 
затеченом стању. Видети: M. Dika (2008), стр. 124.

566 Сличну ситуацију имамо и када неко лице закључи уговор у корист трећег. То лице 
може покренути парницу ради остваривања обавезе. S. Triva, M. Dika (2004), стр. 
314.

567 „Настављање парнице без промене у улози странке налази своје оправдање у пра-
вилу да пресуда дејствује правном снагом и извршношћу у корист и против сти-
цаоца.“ Боривоје Познић, Грађанско процесно право, Београд 1995, стр. 108. Тако се 
у праву Црне Горе изричито каже: „Ако која од странака отуђи ствар или право о 
коме тече парница, то не спречава да се парница међу истим странкама доврши.“ 
У овом случају пресуда дејствује у корист или против стицаоца. Чл. 196, ст. 1 и 3 
Закона о парничном поступку („Сл. лист РЦГ“, бр. 22/04 од 2. априла 2004, 28/05 од 
5. маја 2005, 76/06 од 12. децембра 2006).

568 Б. Познић (2009), стр. 480.
569 Б. Познић (2009), стр. 480.
570 Б. Познић (2009), стр. 481.
571 Ibid.
572 M. Dika (2008), стр. 102.
573 Пресуда гласи на иницијалног тужиоца (цедента), али се дејство њене материјалне 

правноснажности простире и на цесионара. А. Јакшић (2010), стр. 192. 
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Према другом становишту (теорија релеванције), тужилац мора 
предложити усвајање захтева и исплату дуга пријемнику.574 Очекује 
се, дакле, да стране у поступку ускладе своје држање са новонасталим 
околностима.575 Ни према теорији релеванције уступање потраживања 
неће утицати на процесни положај тужиоца који је уступио потражи-
вање, али се та околност не може занемарити у погледу садржаја одлу-
ке.576 Суд одлучује на подлози чињеничног стања које постоји у време 
закључења главне расправе.577 У пракси би то значило да тужилац који 
је уступио своје потраживање у току парнице, ако жели да његов зах-
тев буде усвојен мора овај преиначити у смислу да туженом буде на-
ложена чинидба у корист пријемника.578 Иницијална странка (цедент) 
наставља да води спор о туђем праву, али пресуда гласи на прибавиоца 
(цесионара).579 Српски суд се, у не тако давно објављеној одлуци, јасно 
опредељује за теорију релеванције.580 Нема активне легитимације на 
страни тужиоца ако је ваљаним уговором трећем лицу уступио своје 
потраживање према туженом. Притом, Суд у образложењу наводи: „С 
обзиром на истакнути приговор недостатака активне легитимације, од-
лучна чињеница у овој правној ствари је да ли је тужилац своје потра-
живање ваљаним правним послом пренео на треће лице и у ком обиму. 
Уступилац је уговором о преносу потраживања, то јест уступању пот-
раживања, пренео своја права из материјалноправног односа са дужни-
ком и стога их више нема нити их може истицати, нити тражити њихо-
ву заштиту. Легитимација у материјалноправном смислу проистиче из 
учешћа у материјалноправном односу из кога је проистекао предметни 
спор. Активна легитимација је положај у материјалноправном односу из 
кога проистичу одређена права. Губитком истих права губи се основ на 
коме је заснован захтев за заштитом таквих права.“581 Према мишљењу 
суда, „није правилан изнети правни став тужиоца да уговор о уступању 
потраживања нема утицаја на однос са туженим као дужником. Овај 

574 Б. Познић (2009), стр. 481.
575 S. Triva, M. Dika (2004), стр. 419.
576 M. Dika (2008), стр. 102.
577 Б. Познић (1995), стр. 108.
578 M. Dika (2008), стр. 103.
579 Проф. Јакшић сматра да је српско право на овом становишту. А. Јакшић (2010), 

стр. 193. Према проф. Дики, главни недостатак преиначења тужбе тако да тужилац 
настави да води парницу у своје име, а за туђ рачун, огледа се у томе да би донета 
судска одлука могла бити и на штету пријемника, што је противно процесном на-
челу саслушања странака. Видети: M. Dika (2008), стр. 123.

580 Пресуда Вишег трговинског суда, Пж. 3294/2009(2) од 4. јуна 2009. године, Paragraf 
Lex.

581 „У конкретном случају тужилац је своја права из материјалноправног односа са ту-
женим пренео на треће лице, чиме је изгубио свој положај у материјалноправном 
односу са туженим, па је стога правилан закључак првостепеног суда о недостатку 
активне легитимације тужиоца у овој правној ствари.“
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уговор има утицаја у оквиру чињенице да је дужник сада у другачијем 
материјалноправном односу.“582

Расправа о неопходности примене теорије релеванције или иреле-
ванције у случају уступања спорног потраживања у пракси бива избег-
нута ако тужилац отуђи спорно потраживање под условом и тако од-
ложи дејства правног посла на време по закључењу главне расправе.583 
Пријемник, у сваком случају, може да интервенише у парници уступио-
ца и дужника и поред противљења иницијалних странака. Ако пријем-
ник ступи у парницу уз уступиоца као умешач, ради се о обичном ме-
шању, а не о супарничарству.

Закон о парничном поступку (2011) отклања многе дилеме у овом 
погледу изричитом одредбом да у случају отуђења ствари и права о коме 
тече парница, пресуда којом је парница међу овим странкама довршена 
има дејство и у односу на стицаоца.584

4.2.1.5. Потраживање утврђено извршном исправом
До престанка легитимације уступиоца могло би доћи и услед добро-

вољног преноса тражбине утврђене извршном исправом. Недостатак 
стварне легитимације је у овом случају опугнациони разлог за жалбу.585 
У овом случају уговор о уступању мора бити закључен у одговарајућој 
форми. Наиме, у ситуацији уступања потраживања у погледу кога је до-
нета извршна исправа, уступање ће производити дејство и ако је нефор-
мално. Међутим, извршење се може одредити на предлог цесионара, 
само ако је његов правни основ учињен у одговарајућој законом пред-
виђеној форми.586 Сукцесија у правни положај извршног повериоца из 
извршне исправе може се у складу с „начелом строгог формалног ле-
галитета“ доказивати само јавном исправом или исправом овереном у 
складу са законом. Ако то није могуће, пренос потраживања доказује 
се правноснажном, односно коначном одлуком донетом у парничном, 
прекршајном или управном поступку.587 Према Закону о обезбеђењу и 
извршењу, у случају преноса потраживања са извршног повериоца на 

582 Хрватски суд је у таквим ситуацијама судио на сличан начин. „Кад тужитељ цеди-
ра своју тражбину о којој тече парница, овлаштен је додуше наставити парницу, 
али његов успјех у њој зависи о томе хоће ли своје процесноправно понашање ус-
кладити с новонасталом материјалноправном ситуацијом. Цесијом тражбине ту-
житељ је престао бити тужеников вјеровник, па не може више успјети с тужбеним 
захтјевом да туженик ту тражбину њему испуни већ треба промијенити тужбе-
ни захтјев.“ Видети: VSRH II Rev 117/2003–2 Izbor odluka 1330–5999, Godina: 2004, 
Broj: 2, Datum objavljivanja: 30. decembar 2004, http://sudskapraksa.vsrh.hr.

583 M. Dika (2008), стр. 123.
584 Чл. 204, ст. 3 ЗПП (2011). 
585 Mihajlo Dika, Građansko ovršno pravo, I knjiga, Opće ovršno građansko pravo, Zagreb 

2007, стр. 324–325.
586 ХГЗ прописује обавезу уступиоца да пријемнику преда извршне исправе и налоге 

који за њега могу бити од значаја са циљем извршења. Видети: чл. 6:143 (2) ХГЗ.
587 Чл. 23, ст. 1 ЗИО. Опширније видети: M. Dika (2007), стр. 324.
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треће лице након доношења решења о извршењу, стицалац ступа на 
место извршног повериоца, с тим да на предлог стицаоца који јавном 
или по закону овереном исправом докаже да је потраживање на њега 
пренесено, суд, односно извршитељ, закључком утврђује да је стицалац 
ступио на место ранијег извршног повериоца.588 У правној теорији се 
истиче да се „редовно као странке у извршном поступку појављују иста 
лица која имају својство повериоца и дужника према извршној испра-
ви, па се извршна исправа редовно појављује као доказ легитимације 
странака. Међутим, то не мора увек бити тако, лице које је означено 
као поверилац у извршној исправи може своје потраживање цедирати 
трећем лицу“... Извршење ће се одредити на предлог лица које у извр-
шној исправи није наведено као поверилац, ако то лице докаже јавном 
исправом (или по закону овереном исправом) „да је потраживање пре-
несено или на други начин прешло на њега“. 589 Као одговарајућа испра-
ва, у овом погледу, може се употребити, на пример, оверени уговор о 
цесији. „У случају да поверилац не може да прибави јавну (или по за-
кону оверену исправу), мора покренути парницу и тражити утврђење 
да је потраживање прешло на њега. Тада се легитимација доказује прав-
носнажном парничном пресудом.“590

О овом питању се, у више наврата, расправљало и у нашој суд-
ској пракси. У једном таквом случају, суд, сходно Закону о извршном 
поступку (2004), закључује да ће ако су испуњени законом предвиђе-
ни услови за уговорно уступање потраживања из извршне исправе, суд 
решењем о извршењу одредити извршење и забранити „дужниковом 
дужнику да потраживање измири према дужнику, до износа који је 
потребан за намирење повериочевог потраживања.“591 Међутим, суд то 
мишљење не дели у ситуацији када је предлог за извршење заснован на 
веродостојној исправи.592 У другим одлукама, сличним поводом, наши 
судови заузимају становише да оверена приватна исправа садржински 
мора бити таква да је основ преноса потраживања са повериоца из из-
вршне исправе на извршног повериоца и да надлежни орган при овери 
садржаја приватне исправе не контролише њену истинитост.593 С тим 

588 Чл. 23, ст. 4 ЗИО.
589 Боривоје Познић, Весна Ракић Водинелић, Грађанско процесно право, Београд 2010, 

стр. 496.
590 Б. Познић, В. Ракић Водинелић (2010), стр. 497.
591 Решење Вишег трговинског суда, Иж. 2315/2006 од 29. новембра 2006. године, 

Paragraf Lex.
592 Суд у једном случају није прихватио предлог за извршење на основу веродостојне 

исправе са позивом на ово правило. Уз образложење да се чл. 37. Закона о изврш-
ном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 125/2004), који регулише могућност одређи-
вања извршења у случају промене повериоца или дужника, односи само на извр-
шење по извршној, а не и по веродостојној исправи. Видети: Решење Привредног 
апелационог суда, Иж. 818/2010(2) од 4. марта 2010. године, Paragraf Lex.

593 „Извршни поверилац који није истовремено и поверилац из извршне исправе 
мора уз предлог за извршење на основу извршне исправе да достави и исправу 
по основу које је дошло до преноса потраживања. Та исправа мора бити јавна 
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што „приложено пуномоћје са овлашћењем извршног повериоца датог 
свом пуномоћнику за пријем новчаних средстава не може бити основ за 
промену повериоца у извршном поступку“. 594

4.2.2. Одредивост

Сва имовинска права имају заједничку црту да нико не може има-
ти овлашћење на неком добру а да се оно не може јасно разазнати.595 
Додатно се истиче да је за пренос неког права његова идентификација 
кључна.596 Акт разлучивања објекта преноса од остатка имовине пре-
носиоца нужан је да би дошло до преноса.597 Следствено томе, потра-
живање које је предмет продаје мора бити одређено или најмање одре-
диво.598 Иако је уговор о цесији пуноважан, до преноса, као имовинске 

исправа или по закону оверена приватна исправа. Оверена приватна исправа 
садржински мора бити таква да је основ преноса потраживања са повериоца из 
извршне исправе на извршног повериоца, а по форми се мора радити о исправи 
којој је оверена аутентичност издавача. Истинитост при овери садржаја приватне 
исправе се не контролише.“ Решење Вишег трговинског суда, Иж. 2636/2006 од 1. 
децембра 2006. године – Судска пракса трговинских судова – Билтен бр. 2/2007, 
Paragraf Lex.

594 (...) „Како је извршни поверилац у предлогу за извршење тражио да се извршење 
одреди у корист његовог пуномоћника, јер је предложио да се средства са текућег 
рачуна извршног дужника пренесу на текући рачун пуномоћника извршног пове-
риоца, то је правилан закључак првостепеног суда о примени одредбе чл. 37, ст. 
1 Закона о извршном поступку на конкретну ситуацију. С обзиром да приложе-
но пуномоћје не представља исправу о преносу потраживања на начин регулисан 
одредбама чл. 37, ст. 1 Закона о извршном поступку (2004), то је првостепени суд 
правилно одбио предлог за извршење, на основу одредби чл. 52, ст. 4 Закона о из-
вршном поступку.“ Решење Вишег трговинског суда, Пж. 11595/2005 од 7. новем-
бра 2005. године – Судска пракса трговинских судова – Билтен бр. 4/2005, Paragraf 
Lex.

595 Roy Goode, „Are Intangible Assets Fungible“, 2003 LMCLQ 379; стр. 382.
596 Према Конвецији UNCITRAL о уступању... „потраживање мора бити описано (енг. 

‘described’):
 (a) Индивидуално као потраживање на које се уступање односи (енг. ‘to which the 

assignment relates’), или
 (b) на други начин, који омогућава да се у време уступања, или у случају будућег 

потраживања, у време закључења изворног уговора (енг. ‘original contract’) може 
идентификовати као потраживање на које се уступање односи.“ Видети: чл. 8.1 (a) 
(b) Конвенција UNCITRAL о уступању (2004).

597 R. Goode (2003), стр. 384.
598 Видети: Одлука Врховног привредног суда Сл 2025/68 од 3. јануара 1968 – објављена 

у Збирци судских одлука Врховног суда бр. 230, 1969. Ако не постоји потраживање 
које цедент преноси на цесионара, уговор о цесији је ништав због неодређености 
предмета. Како „уговором о цесији није одређено потраживање које се преноси, 
ни по врсти, ни по количини, нити има елемената на основу којих би било одреди-
во... нижестепени судови су правилно закључили да уговор о цесији не производи 
правно дејство.“ Из пресуде Врховног суда Србије, Прев. 112/01 од 19. септембра 
2001 године. Наведено према: Петровић, Козар, I (2009), стр. 137.
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промене, не може доћи, све док се предмет уступања на неки начин не 
индивидуализује.599

У немачком праву се сматра да уступљено потраживање мора, као 
сваки предмет располагања бити одређено (нем. „bestimmt“) или ба-
рем одредиво (нем. „bestimmbar“).600 Као релевантан се узима трену-
так у коме потрaживање треба да се пренесе, дакле време закључења 
уговора о уступању или време настанка потраживања (ако оно настаје 
касније).601 Захтев одређености подразумева предмет и обим чинидбе, 
то јест личност дужника, а у случају опасности од забуне, и основ пот-
раживања.602 Углавном се каже да потраживање не мора бити детаљно 
описано, него таман толико колико је довољно за његову идентифика-
цију.603 Ако постоје недоумице у погледу личности дужника или обима 
уступљеног потраживања,604 у складу са општим правилима, приступа 
се тумачењу посла располагања. Грешке у означавању потраживања (на 
пример, у погледу износа дуговане чинидбе, личности дужника) нису 
релевантне, ако потраживање још увек може да се идентификује као 
предмет уступања.605 Међутим, ако се, од више могућих потраживања, 
оно које је уступљено не може са сигурношћу разазнати, сматра се да до 
уступања није ни дошло. У том случају цедент одговара за евентуалну 
штету.606 Ако се уступа вредност са рачуна, број рачуна може послужи-
ти за индивидуализацију потраживања.607 Сматра се довољно одређе-
ним и уступање потраживања зараде у висини њеног заложивог дела.608

4.2.2.1. Уступање будућег потраживања
Свако утаначено потраживање је у извесном смислу debitum in 

praesenti, solvendum in futuro.609 Отуда не чуди да се у правној књижев-
ности често расправља о израженој потреби пословне праксе за про-
дајом будућих тражбина.610 У тим стручним студијама се обично трага 
за одговорима на неколико кључних питања:

599 Видети: Lando, Clive, Prum, Zimmermann (eds.), PECL: III (2003), стр. 91. У нашем 
праву и код продаје потраживања важе опште претпоставке о одредивости 
предмета преноса (чл. 50 ЗОО).

600 Münchener, Roth, II (2007), стр. 2474. Staudinger, Busche, II (2005), стр. 147.
601 Münchener, Roth, II (2007), стр. 2474.
602 Ibid. Упоредити: E. Cashin-Ritaine (1998), стр. 304.
603 Münchener, Roth, II (2007), стр. 2474.
604 Münchener, Roth, II (2007), стр. 2473.
605 Münchener, Roth, II (2007), стр. 2475.
606 Ibid.
607 Ibid.
608 Münchener, Roth, II (2007), стр. 2476.
609 Садашњи дуг, будуће плаћање. Видети: М. Smith (2007), стр. 29.
610 Тако и у пракси словеначких судова: „Predmet cesije je lahko tudi bodoča terjatev“. 

VSL sklep III Cp 1810/99 24.11.1999. http://www.sodisce.si/znanje/sodna_praksa/vrhov-
no_sodisce_rs/
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• која се то права могу подвести под будућа потраживања;
• на који начин и када та права морају бити одређена да би дошло 

до њиховог уступања;
• у ком то тренутку будуће тражбине улазе у имовину њиховог ку-

пца (пријемника) и
• да ли будуће потраживање поводом кога је закључен уговор о усту-

пању настаје у имовини уступиоца да би потом било пренето 
пријемнику или директно улази у имовину пријемника.

Питање тренутка када будуће потраживање улази у имовину 
пријемника ћемо, из разлога систематичности, оставити за касније из-
лагање о апсолутним дејствима цесије, а сада ћемо обратити пажњу на 
остале поменуте дилеме.

а) Појам будућег потраживања
Када је реч о подобности тражбина за уступање, у Енглеској се пра-

ви разлика између будуће имовине (енг. „future property“)611 и садашњег 
права на будућу престацију (енг. „present right to future performance“).612 
Неки аутори шире ову поделу на три категорије:

• постојеће доспело право;
• постојеће недоспело право које може доспети у будућности про-

истекло из актуелног правног односа и
• право које не постоји, али може настати у будућности.613

Притом, дугована потраживања или она која ће бити дугована (енг. 
„debts due or to become due“) јесу постојећа имовина, 614 док потра-
живања која могу постати дугована и имајућа (енг. „debts which might 
become due and owing“) спадају у будућу имовину. Тако се сматра да бу-
дућа права не могу бити уступљена, пошто и не постоје.615 Међутим, 
уговор о уступању будуће имовине се у складу са „еквити“ правилима 

611 У енглеском праву је то она имовина која може настати (енг. „future property may 
come into existence“). Видети: G. Tolhurst (2006), стр. 376.

612 M. Bridge, „England and Wales“ у: Sigman, Kieninger (eds.), (2009), стр. 153.
613 М. Smith (2007), стр. 29.
614 G. Tolhurst (2006), стр. 166.
615 М. Bridge, „England and Wales“ у: Sigman, Kieninger (eds.), (2009), стр. 153. На овом 

трагу је и Restatement (Second) of Contracts, када говори о уступању будућих права 
(енг. „assignment of future rights“). (1) „Осим ако је законом друкчије прописано, 
уступање новчане тражбине за коју се очекује да ће настати као резултат запослења 
или другог пословног односа, производи дејство на исти начин као и уступање 
постојећег права (енг. „Right to payment expected to arise out of an existing employ-
ment or other continuing business relationship is effective in the same way as an assign-
ment of an existing right.“). (2) Осим ако је законом друкчије прописано, намеравано 
уступање (енг. „purported assignment“) права које се очекује из уговора који још 
није настао, производи дејство само као обећање на уступање права, када буде 
засновано, и као овлашћење да се оно наплати. (енг. „operates only as a promise to 
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(енг. „Equity“) може тумачити као уговор да се уступи (енг. „agreement 
to assign“).616 Углавном се као будућа права узимају оне тражбине за које 
још увек нема правног основа, из уговора који се очекују, али још нису 
закључени.617

Разлику између садашње и будуће имовине није увек лако повући. 
Додатно, будућа права треба разликовати и од условних права, која 
постоје, али зависе од наступања услова (или рока).618 Цесија потражи-
вања закупнине на основу постојећег уговора о закупу се тако сматра 
уступањем постојећег права.619 Док се код уговора о осигурању, у том 
смислу, прави разлика између права осигураника пре наступања оси-
гураног случаја и након наступања, то јест пре и после настанка ште-
те.620 Под будућим правом се понекад подразумева правно очекивање, 
нада на уступање потраживања када се може говорити о cessio spei. 
Према Трителу (Treitel), уступањe будуће имовине је изводљиво кроз 
конструкцију споразума на уступање (енг. „agreement to assign“), који је 
обвезујући ако га прати одговарајући „consideration“.621 У контексту ус-
тупања будућих потраживања се може отворити и питање могућности 
располагања тражбином из будућег наслеђа.622 У енглеском праву се о 

assign the right when it arises and as a power to enforce it.“) § 321. Restatement (Second) 
of Contracts (1981), American Law Institute.

616 G. Tolhurst (2006), стр. 377. Дакле могуће је намеравано уступање (енг. „purpor-
ted assignment“) које ако постоји „consideration“ доводи до директног уступања 
имовине чим она настане. 

M. Bridge, „England and Wales“ у: Sigman, Kieninger (eds.), (2009), стр. 154.
617 Тако и Kоментар уз чл. 9.1.5. W. Wiegand, C. Zellweger – Gutknecht (2005), стр. 28.
618 S. Scott (1991), стр. 49.
619 G. Tolhurst (2006), стр. 162. 
620 М. Smith (2007), стр. 466. У том смислу, правни писци код преносивости права из 

уговора о осигурања од одговорности директора истичу да се, уколико ово питање 
није регулисано полисом, примењују законска правила, где начело обештећења 
води различитом третману преносивости захтева пре и после настанка осигураног 
случаја. „Пренос права пре настанка осигураног случаја могао би дакле бити извр-
шен само лицу које има осигурани интерес.“ С друге стране, за пренос права након 
наступања осигураног случаја, немачки општи услови осигурања прописују да се 
захтеви за осигуравајућом заштитом не могу пренети трећим лицима без сагла-
сности осигуравача. Видети: Наташа Петровић Томић, Осигурање од одговорности 
директора и чланова управног одбора акционарских друштава, Београд 2011, стр. 
164.

621 G. Treitel (2003), стр. 683.
622 Чини се да овде додатну контроверзу отвара концепција коју наше право прихвата 

у погледу права на нужни део. Ако је право на нужни део облигационоправне при-
роде, онда је право које нужни наследник има према заоставштини једно будуће 
потраживање које није одређено, али постоје критеријуми за његово утврђивање 
у тренутку настанка. Ипак, императивна природа норме по којој је ништав уговор 
којим неко отуђује наследство коме се нада, као и сваки уговор о наследству неког 
трећег ко је жив, искључује и располагање будућом тражбином из неотвореног на-
следства (чл. 180, ст. 1. ЗОН). „Ова забрана има апсолутни карактер јер није пред-
виђен никакав изузетак.“ Видети: О. Антић, (2011б), стр. 334.
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овом питању расправљало у случају Re Lind623 у коме је суд дозволио 
уступање будућег наследства.

У немачком праву је прихваћено становише да се под одређеним 
претпоставкама могу уступати будућа потраживања (нем. „künftige 
Forderungen“)624 дакле пре њиховог настанка.625 Иако се у литератури 
истиче да „код уступања унапред (нем. „Vorausabtretung“)626 није само 
проблем одређеност, односно одредивост (нем. „Bestimmbarkeit“), већ 
уопште његова допуштеност, ипак важи правило да се потраживање 
које настаје у будућности може унапред пуноважно уступити.627

У руском праву предмет уступања такође може бити постојеће 
(руск. „существующее требование“), али и будуће потраживање (руск. 
„будущее требование“).628

У Холандији формалности апсолутног преноса чине уступање бу-
дућег потраживања немогућим јер се као услов за пуноважан пренос 
традиционално захтева да је дужник од пријемника или уступиоца 
обавештен о уступању.629 Међутим, увођењем могућности преноса 
тражбине без нотификације дужника, путем исправе о преносу у фор-
ми аутентичне исправе, или путем уписа исправе о преносу (која није 
аутентична) код одговарајућег пореског органа,630 „поплочан је пут“ за 
уступање будућих потраживања, а самим тим и за послове факторинга 
и секјуритизације.

Према општим правилима, у француском праву уступање будућег 
потраживања није могуће због изражене формалности у погледу ноти-
фикације дужника. Ипак, Закон („Loi Dailly“, 1981)631 отвара ову могућ-
ност у погледу потраживања правних лица и физичких лица ако потичу 
из њихове професионалне делатности.632

623 [1915] 2 Ch. 345. Наведено према: А. Burrows у Chitty on Contracts (2008), стр. 1342.
624 Palandt, Grüneberg (2010), стр. 600.
625 K. Larenz (1987), стр. 576. Staudinger, Busche, II (2005), стр. 149.
626 Уопште о уступању потраживања унапред видети: W. Pöggeler у: Knut Wolfgang 

Nörr, Robert Sheyhing, Wolfgang Pöggeler, Sukzessionen, Forderungszession, Vertrags-
übernahme, Schuldübernahme, Tübingen 1999, стр. 107–108. О могућности уступања 
унапред, ако је потраживање одређено или одредиво у аустријском праву, видети: 
H. Koziol, R. Welser II, (2007), стр. 117.

627 Münchener, Roth, II (2007), стр. 2477. За потврду у законику видети: § 566b НГЗ.
628 Чл. 826 (1) РГЗ.
629 Чл. 3:94 ХГЗ. Међутим, сматра се допуштеним уступање потраживања против од-

редивог лица, на пример, у ситуацији када је имовина уступиоца оштећена, тако 
да постоји захтев за накнаду штете, а штетник још није познат. У том случају је 
изузетно дозвољена нотификација када то лице буде извесно. Видети: Carla Joustra, 
„The Voluntary Assignment of Future Claims“, IPRax 1994, стр. 396.

630 Генерално се под аутентичном исправом подразумева нотаријални акт. Timmer-
man, Veder, „Netherlands“ у: Sigman, Kieninger (eds.), 2009, стр. 204. 

631 Сада интегрисан у Монетарни и финансијски закон.
632 Према Пројекту реформе француског облигационог права, постојећа или будућа 

потраживања могу бити уступљена. (фр. „Peuvent être cédées des créances nées ou 
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б) Довољна одређеност будућег права

Када се у општем смислу препозна економска вредност будућих 
потраживања и утврде границе овог појма, онда се „распламсава“ пи-
тање начина на који је једно будуће право могуће идентификовати. Из 
саме природе будућег права следи да је оно у тренутку закључења уго-
вора о продаји непостојеће, те да сходно томе не може бити одређено. 
Довољно је стога да је будућа тражбина одредива.633 Следствено томе, 
важно је открити и онај (последњи) час, када будуће потраживање тре-
ба да испуни услов одредивости, како би уступање производило дејство 
између уговорника и наспрам трећих лица. Већ смо истакли да се потра-
живања из постојећег уговора која још нису доспела углавном не сма-
трају будућим.634 Будуће потраживање је оно које је очекивано из угово-
ра који још увек није закључен.635 То, у сваком случају, отежава њихову 
идентификацију. У време уговарања цесије, правни основ потраживања 
не мора бити утаначен, сматра се довољним ако је заснивање потражи-
вања вероватно. Ако потраживање не настане, или не припадне цеден-
ту, уступање иде у празно.636 Иако и овде важе опште претпоставке за 
уступање, услов одредивости код будућих потраживања добија посебно 
значење. У упоредном праву се, у овом погледу, може уочити прилична 
флексибилност. На пример, у немачком праву важи принцип по коме 
није неопходно да се будући дужник именује у тренутку уступања (нем. 
„Zeitpunkt der Abtretung“).637 Сматра се довољним ако је код цесије на-
веден правни основ тражбине или опис животне околности релевантне 
за њен настанак, „па да се за једну одређену тражбину поуздано може 
узети да је уступљена“.638 Тако је правно ваљано уступање неког потра-
живања ако је одредиво у часу настанка, што је пре свега од значаја ако 
се уступа збир будућих тражбина. Као пуноважно се сматра, на пример, 
уступање будућих потраживања продајне цене за одређену робу или бу-
дуће накнаде за одређене услуге, такође и будућих потраживања плате 
и закупнине, и то чак и ако још увек не постоје уговори о раду или за-
купу.639 У немачком праву се, дакле, и овде примењује принцип одређе-

à naître.“) Видети: чл. 1252, Catala/Projet (2005). Изменама из 2006 (Ordonnance 
n°2006–346 du 23 mars 2006 – art. 12 JORF 24 mars 2006) у ФГЗ је унета могућност 
уступања будућих потраживања са циљем обезбеђења. Видети. чл. 2355 (1) ФГЗ.

633 Одредивост (енг. „determinability“) као услов за уступање будућих права постављају 
и Принципи UNIDROIT. Видети: Коментар уз чл. 9.1.5 Принципа UNIDROIT. M. 
Bonell (ed.), (2006), стр. 455.

634 А. Burrows у Chitty on Contracts, (2008), стр. 1340.
635 М. Smith (2007), стр. 33.
636 Münchener, Roth. II (2007), стр. 2477.
637 Münchener, Roth, II (2007), стр. 2478.
638 Münchener, Roth, II (2007), стр. 2478.
639 Слично резоновање важи код уступања будућих захтева за дивидендом и про-

мењивог износа на одређеном банковном рачуну. Видети: Münchener, Roth, II 
(2007), стр. 2478.
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ности (нем. „Bestimmtheitsgrundsatz“) који уопште важи за пренос до-
бара.640 Сходно овом принципу, услов одређености мора бити испуњен 
у моменту преноса потраживања, дакле у време уговарања цесије, или 
у моменту настанка потраживања, ако се ради о цесији будућег потра-
живања.641

Монетарни и финансијски закон (фр. „Code monétaire et financier“) 
у Француској прописује да исправа о уступању (фр. „bordereau“) мора 
да садржи ознаку дужника или елементе на основу којих се може утвр-
дити о ком лицу је реч, место плаћања, износ тражбине или начин њене 
индивидуализације.642 Уношење у уговор елемената за препознавање 
тражбине нарочито је значајно за цесију будућих потраживања.643 При-
том је важно да се приликом предочавања исправе о уступању може по-
вући јасна разлика између потраживања која су уступљена и оних која 
то нису.644

Према проф. Ж. Перићу, продаја будућег потраживања се може из-
вршити по мери, на пример, тако да купац плаћа 90% сваке будуће фак-
туре према одређеном дужнику, али се може извршити и ђутуре, на 
пример, тако да купац плаћа хиљаду динара за сва потраживања која 
ће продавац стећи према неком дужнику до одређеног датума,645 без 
обзира на то колика ће заиста бити њихова висина.646 У нашој судској 
пракси се јавља становише по коме је, у случају спора, тужилац тај који 
треба да докаже да је у моменту преноса потраживање било постојеће, 
односно могуће, то јест да је садржина предмета обавезе из уговора о 
уступању потраживања била могућа и барем одредива, у моменту за-
кључења уговора, или пак да је она накнадно настала.647

640 J. Klauer Rakob, „Germany“ у: Sigman, Kieninger (eds.), (2009), стр. 98.
641 У аустријском праву се истиче да одредивост подразумева најмање опис правног 

основа из којег будуће потраживање треба да настане. Видети: H. Koziol, R. Welser, 
II (2007), стр. 117.

642 Пројектом реформе француског облигационог права такође је предвиђено да у 
случају уступања будућег потраживања посао мора да садржи елементе који омо-
гућавају да се уступљено потраживање у одговарајућем тренутку одреди (фр. „En 
cas de cession d’une créance future, l’acte doit comporter les éléments permettant, le mo-
ment venu, l’identification de la créance cédée.“). Видети: чл. 1252 Catala/Projet (2005).

643 И у овом случају је неопходна идентификација потраживања. Из овог разлога, про-
даја свих садашњих и будућих потраживања фактору у Француској није могућа. J. 
Leavy, „France“ у: Sigman, Kieninger (eds.), (2009), стр. 128.

644 E. Cashin-Ritaine (1998), стр. 268.
645 О продаји будућих добара по мери или одсеком (ђутуре) видети: Ж. Перић, I 

(1920), стр. 20.
646 Уговор је у овом случају алеаторан јер је реч о куповини наде.
647 „Како у конкретном случају тужилац није доказао да је садржина предмета обаве-

зе из уговора о уступању потраживања била могућа и барем одредива, у моменту 
закључења уговора или пак да је иста накнадно настала у смислу члана 48. ЗОО, 
то произилази да наведени уговор у смислу члана 47. ЗОО не производи правно 
дејство, те да самим тим по основу истог тужилац није могао постати поверилац 
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У руском праву, новчано потраживање које се уступа мора бити од-
ређено на начин који омогућава идентификацију постојећег потражи-
вања у време закључења уговора о уступању, а будућег потраживања не 
касније од момента настанка.648

У Шпанији се не захтева да потраживање или уговорни однос из 
кога потраживање потиче постоји у тренутку уступања. Не тражи се ни 
да дужник буде одређен,649 али се ограничава временски период у коме 
потраживањe које се уступа може настати.650

Према Принципима UNIDROIT, „будућа права се сматрају прене-
тим у тренутку закључења споразума о уступању, ако се у тренутку на-
станка могу идентификовати као права на које се уступање односи.“651 
Дакле, ни овде није неопходно да се уступљено будуће потраживање 
може препознати у тренутку уступања.652 Према неким писцима, за 
дејство уступања потраживања међу уговорним странама неопходно је 
да уступилац и пријемник могу разазнати предмет уступања.653

Према Пројекту PAVIA, будућа потраживања се могу уступити ако 
су одређена или одредива.654

Према DCFR, будуће право на чинидбу може бити објекат усту-
пања, али пренос тог права зависи од његовог настанка и могућности 
идентификације као права на које се уступање односи.655

Упоредноправни преглед законодавства и предлога за хармониза-
цију уговорног права показује да разматрани системи благонаклоно 
гледају на уступање будућих потраживања.656 Разлике се јављају само у 

новчаног потраживања које потражује овом тужбом.“ Пресуда Вишег трговинског 
суда, VI Пж. 38/2006 од 22. марта 2006. године, Paragraf Lex.

648 Чл. 826 (2) РГЗ.
649 C. Garcia, „Spain“, у: Sigman, Kieninger (eds.), (2009), стр. 237.
650 Могућност уступања будућих потраживања у шпанско право уводи чл. 1271 ШпГЗ. 

Прописи у погледу секјуритизације (Royal Decree 296/1998, May 14th, Ministerial 
Order 3536/2005, November 10th, Disposicion Adicional Tercera, number 4ª) доносе 
правило по коме уступљено потрaживање треба да постоји у тренутку уступања 
или да настане најкасније у року од годину дана од уступања. Правна теорија 
проширује овај услов настанка будућих потраживања у року од годину дана на све 
остале случајеве уступања будућих потраживања. Извор: Dario Pascual, докторска 
дисертација на тему секјуритизације у шпанском праву, у изради, Max Planck Insti-
tute, 2010.

651 Чл. 9.1.5 Принципа UNIDROIT (2004).
652 Коментар уз чл. 9.1.5 Принципа UNIDROIT. Видети: F. Mazza у: Vogenauer, Kleinhei-

sterkamp (eds.), 2009, стр. 985.
653 Коментар уз чл. 9.1.5 Принципа UNIDROIT. Видети: F. Mazza у: Vogenauer, Kleinhei-

sterkamp (eds.), 2009, стр. 986.
654 (...) „if it is determined or able to determined“. Чл. 121 (3) European contract code – 

ECC (Preliminary Draft), Giuseppe Gandolfi (ed.), (2004) – Pavia Project. 
655 Чл. III.–5:106 (1) DCFR (2009).
656 Супротно томе, „будући дуг се не може преузети, већ само онај који је постојао у 

време преузимања. Према одредби чл. 446. ЗОО преузимање дуга врши се угово-
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начину на који одређени правни режими приступају овом питању: у не-
ким је уступање будуће тражбине изричито регулисано општим норма-
ма о цесији, у другим системима пак у посебним законима који се тичу 
уступања потраживања у привреди, трећи ово питање не регулишу не-
посредно, али је у правној теорији и пракси неспорно да будућа потра-
живања имају своју економску вредност и кao таква могу бити предмет 
продаје и залагања.

4.2.2.2. Уступање потраживања у збиру

Као што смо већ истакли, тржиште је нарочито заинтересовано за 
трговину будућим тражбинама и то куповину и продају скупова (пакета) 
ових потраживања. У факторинг послу, оквирни споразум (енг. „master 
agreement“) углавном се заснива на уступању укупног обрта (енг. „whole 
turnover“) тражбина. На тај начин клијент се, по правилу, дугорочно 
везује за једног купца (фактора) тако што му продаје сва потраживања 
или читаву врсту својих потраживања.657

Немачко право тако допушта уступање портофолија будућих потра-
живања из уступиочевог пословања и такозвану глобалну цесије (нем. 
„global Zession“).658 И овде се, једнако као у случају уступања неког поје-
диначног потраживања, захтева да су уступљена будућа потраживања 
препознатљива у тренутку њиховог настанка.659 На пример, опис по 
коме се уступају сва потраживања од продаје одређене робе сматра се 
довољним, али се обично користи нешто ужа формулација, на пример, 
сва потраживања према одређеном купцу.660

Очување начела специјалности по коме потраживање мора бити 
одређено, или довољно одредиво, додатно се усложава када одређени 
пакет потраживања постане део још ширег скупа (масе) потраживања 
да би поново био уступљен.661 За одредивост потраживања није нео-
пходно да је утврђен цесус, довољно је да буде одређено ко је цедент и 

ром између дужника и преузимаоца, на који је пристао поверилац. Сходно цити-
раној одредби чл. 446. ЗОО да би дошло до преузимања дуга потребно је да исти 
постоји у тренутку закључења уговора између дужника и преузимаоца. Уговором 
о преузимању дуга не може се преносити будући дуг.“ Пресуда Вишег трговинског 
суда, Пж. 6046/2008(2) од 25. децембра 2008. године – Судска пракса трговинских 
судова – Билтен бр. 2/2009, Paragraf Lex.

657 Beale, Bridge, Gullifer, Lomnicka (2007), стр. 236.
658 J. Klauer Rakob, „Germany“ у: Sigman, Kieninger (eds.), (2009), стр. 98.
659 J. Klauer Rakob, „Germany“ у: Sigman, Kieninger (eds.), (2009), стр. 98.
660 Опис по коме се уступа 50% потраживања из пословања не сматра се довољним за 

имовински ефекат трансакције, пошто остаје нејасно о којих 50% се ради. J. Klauer 
Rakob, „Germany“ у: Sigman, Kieninger (eds.), (2009), стр. 98.

661 Глобално уступање свих будућих потраживања од стране физичког лица противно 
је јавном поретку, јер би то угрозило његов опстанак. Lando, Clive, Prum, Zimmer-
mann (eds.), PECL: III, 2003, стр. 92.
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делатност из које се потраживање уступа.662 DCFR такође допушта мо-
гућност уступања скупа потраживања,663 опет уз услов да се предмет 
уступања може на одговарајући начин разазнати.

4.2.2.3. Законодавна дилема
Када се говори о продаји будућих потраживања, онда се обично исти-

че да код таквог уговарања предмет чинидбе још не постоји, али да је 
обавеза коју продавац (уступилац) потраживања преузима пуноважна 
и производи дејства. Наш ЗОО не садржи одредбу о уступању будућег 
потраживања. Предлог такве норме није учињен ни у НСГЗ. Међутим, 
прометљивост будуће имовине није непознаница за наше право. ЗОО 
тако изричито регулише могућност продаје будуће ствари.664 Такође је 
препозната и имовинска вредност будућих потраживања. Тако ЗОЗП 
прописује да „предмет заложног права могу бити ствари и права која 
ће залогодавац прибавити у будућности“,665 с тим што заложно пра-
во у овом случају настаје када залогодавац стекне потраживање.666 На 
основу тих правила може се извести закључак о допуштености про-
даје будућих тражбина. Немачко право,667 француско право,668 право 
САД и Русије669 прихватају такву могућност. Ако се узме у обзир да 
уступање будућих права изричито регулишу и Конвенцијa UNIDROIT 
о факторингу,670 Конвеција UNCITRAL о уступању,671 Принципи 
UNIDROIT,672 PECL,673 Пројекат PAVIA674и DCFR675 и да је идентична 
ситуација са „Предлогом реформе француског облигационог права“676 
и Нацртом израелског грађанског законика,677 онда је можда усвајање 

662 Б. Гавански (1982), стр. 147.
663 Енг. „Number of rights to performance may be assigned without individual specifica-

tion.“ III.–5:106 (2) DCFR.
664 Чл. 458, ст. 3 ЗОО.
665 Чл. 13, ст. 1 ЗОЗП.
666 Чл. 13, ст. 2 ЗОЗП.
667 K. Larenz (1987), стр. 576.
668 Због формализма у погледу обавештења дужника, односно његовог прихвата, пре-

ма општим правилима ФГЗ уступање будућих потраживања није могуће, али јесте 
ако се ради о „професионалним“ потраживањима. Видети: чл. L 313–23 Монетар-
ног и финансијског закона.

669 Чл. 826 (1) РГЗ.
670 Чл. 5 Конвенције UNIDROIT о факторингу (1988).
671 Чл. 5 (b) Конвенције UNCITRAL о уступању (2004)
672 Чл. 9.1.5 Принципа UNIDROIT (2004).
673 Чл. 11:102 (2) PECL (2003) Тако и измењена начела европског уговорног права. (Re-

vised Principles of European Contract Law, Revised by the Association Henri Capitant/
Société de législation comparée), 2008.

674 Чл. 121 (1) (3) ECC (Preliminary Draft), G. Gandolfi (ed.), (2004).
675 Чл. III.–5:106 (1) DCFR (2009).
676 Чл. 1252 Catala/Projet (2005).
677 Уступање права из облигације може се односити на уступање у целини или дели-

мично, на условна права, будућа права и права која нису одређена. Видети: чл. 133 
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новог српског Грађанског законика прилика да се у нашем праву изри-
чито пропише могућност уступања будућег потраживања: појединачно 
и у збиру. Таквим регулисањем постиже се и већа усклађеност у нашем 
правном поретку, пошто је већ нормирана продаја будућих ствари, као 
и залагање будућих потраживања. С тим што би се код установљавања 
тренутка од кога таква цесије производи дејство морало водити рачу-
на о правној природи цесије која је посао располагања. Посао којим се 
неко право преноси, као што смо већ нагласили, може закључити само 
онај коме право припада, односно онај који је овлашћен да располаже 
туђим правом. Ако лице које је предузело посао цесије није ималац 
права, „дејство посла ће наступити тек када стекне право каквим је 
располагао.“678 Таквим законописањем би се изашло у сусрет потреба-
ма тржишта факторинга и секјуритузације које се највећим делом те-
мељи управо на куповини будућих потраживања.679

а) Препорука

Сводећи напред наведено, сматрамо да НСГЗ треба да садржи нор-
му која гласи:

Уступилац може уговором закљученим са трећим пренети на овога 
у целини или делимично своје постојеће или будуће потраживање, али 
и збир потраживања, изузев потраживања: чији је пренос забрањен за-
коном, чија се природа противи преношењу на другога или које је веза-
но за личност повериоца.

Ако је потраживање будуће, пријемник стиче уступљено право у 
тренутку његовог настанка.

Чини се да ово правило на примерен начин интегрише тенденције у 
сфери уступивости потраживања, али не одступа битно од оквира који 
у том погледу већ постоји у ЗОО.

4.3. ДРУГЕ ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА (УСТУПИОЦА)

Осим најважније обавезе коју уступилац (продавац) потраживања 
узима на себе из уговора о продаји потраживања, сходно природи овог 
уговора, он има и неке друге дужности које називамо споредним. Јед-
на обавеза опште природе се огледа у уздржавању од поступака који на 
било који начин могу угрозити пријемниково право на наплату потра-

Нацрт ИзГЗ.
678 Тако о пословима располагања лица које није ималац права В. Водинелић (2012), 

стр. 448.
679 Интерес тржишта за „receivables financing“ – продају и залагање потраживања која 

нису одређена у тренутку закључења уговора о уступању, условио је прихватање 
идеје по којој се уговором могу уступити будућа потраживања која ће прећи на 
пријемника у тренутку њиховог настанка, без било каквог додатног акта. Видети: 
Коментар уз чл. III.–5:106 (1). DCFR, C. von Bar, E. Clive (eds.), II (2009), стр. 1027.
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живања. У том смислу, уступилац је нарочито дужан да се уздржи од 
наплате уступљеног потраживања или, ако је уплата тражбине већ ус-
мерена на њега, да га пренесе пријемнику.680 Осим те обавезе која се, 
као што смо већ истакли, може извести из опште дужности уздржавања 
од штетних радњи. Уступилац закључењем уговора о продаји потражи-
вања преузима и неке друге обавезе од којих већина не мора бити поме-
нута у уговору, али произилазе из одговарајуће примене начела савес-
ности и поштења.681

4.3.1. Обавезе информисања

Обавеза информисања купца је иманентна уговору о продаји.682 У 
ширем смислу, корен те дужности продавца је у начелу савесности и по-
штења.683 Та обавеза код уговора о продаји потраживања добија и неке 
специфичности.684 Добро којим продавац располаже није видљиво и 
подложно непосредној контроли пријемника.685 Отуда је од нарочитог 
значаја да уступилац на одговарајући начин обавести пријемника о при-
роди добра које му продаје. Обично се каже да је продавац потражи-
вања дужан да пријемнику (купцу) уступи све информације релевантне 
за тражбину и њено остварење.686 То, с једне стране, могу бити инфор-
мације о околностима које одузимају ефекат приговорима дужника, али 
и подаци о његовим личним и пословним односима, када су оне од зна-
чаја за принудно намирење.

680 „Из основног односа, према начелу савесности и поштења, произилази обавеза це-
дента да се уздржи од свега што би прибавиоцу учинило немогућим наплату пот-
раживања, нарочито дакле да потраживање сам још не наплати, чиме би цесионар 
изгубио потраживање.“ Видети: K. Larenz (1987), стр. 580.

681 Münchener, Roth, II (2007), стр. 2463. Опширније видети: Оливер Антић, „Начело 
савесности и поштења у облигационом праву“, Правни живот 10/2003, стр. 267–
283 и Милена Ђорђевић, „Начело савесности и поштења – универзални принцип 
међународне трговине“, Правни живот 10/2004, стр. 419–441.

682 Тако код материјалних добара (нарочито) давање упуства за употребу, напомене о 
опасностима и сл. Видети: H. Koziol, R. Welser, II (2007), стр. 168–169.

683 О општој обавези предочавања другој страни информације за коју се не може разу-
мно очекивати да је има ако је то у њеном интересу (енг. „disclosure“). Видети: F. 
Band, D. Brodie, „Good Faith in Contract Law“ у: Reinhard Zimmermann, Daniel Vis-
ser, Kenneth Reid, Mixed Legal Systems in Comparative Perspective, Property and Obliga-
tion in Scotland and South Africa, Oxford 2004, стр. 114.

684 Према неким ауторима, обавеза информисања нарочито постоји у оним ситуа-
цијама када информисање у знатној мери олакшава остварење права ... и таквих 
правних односа код којих због њихове суштине овлашћено лице није сигурно о 
постојању и обиму свог права, а обавезно лице без много труда такву информацију 
може да пружи. Драгољуб Стојановић, Савесност и поштење у промету, Београд 
1973, стр. 39.

685 И код продаје материјалних добара сличне споредне обавезе прате обавезу испору-
ке. На пример, да се уз испоручену машину преда и упутство за њену употребу. Ј. 
Салма (2007), стр. 71.

686 Münchener, Roth, II (2007), стр. 2523.
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У немачком праву је дотадашњи поверилац обавезан да новом по-
вериоцу пружи потребна обавештења која су од значаја за потраживање 
и да му достави исправе (нем. „Urkunden“) које служе као доказ потрa-
живања, ако се налазе у његовом поседу.687 Циљ таквог правила је ства-
рање услова за пријемниково успешно намирење.688

У швајцарском праву такође постоји обавеза цедента да цесионару 
преда исправе о дугу, све постојеће доказе потребне за наплату потра-
живања и да му пружи корисне информације.689

У руском праву се наглашава да је, на пример, код продаје потра-
живања кроз факторинг, клијент дужан да фактору доставља доказе о 
отпреми робе и услуга сауговарачу,690 да му доставља доказе о могућим 
приговорима дужника који негирају потраживање, да га информише о 
другим околностима које се могу наћи на путу наплате дуга (руск. „по-
лучењу дуга“).691

Продавац потраживања једноставно мора учинити све како би се от-
клонили приговори које дужник може имати приликом наплате потра-
живања. Осим тога, дужан је да се уздржи од радњи које би могле угро-
зити тражбину. Он је, у мери у којој му је то познато, дужан да обавести 
купца не само о приговорима, него и о цесусовим пословним навикама 
и платежној способности.692 Та обавеза не престаје ни по закључењу 
уговора о продаји потраживања јер се околности у вези са уговором 
извора тражбине могу променити и тиме тражбина довести у питање. 
Како је потраживање не само имовинско добро већ истодобно и однос 
између дужника и повериоца, поменута обавеза информисања из уго-
вора о продаји потраживања може доћи у сукоб са дужностима које ус-
тупилац има по основу уговора извора тражбине, на пример, обавезом 
чувања пословне тајне693 или забраном откривања података о личности 

687 § 402 НГЗ. Видети: K. Larenz (1987), стр. 580. О обавези обавештавања (нем. 
„Auskunfspflich“) и достављања исправа (нем. „Urkundenauslieferung“) пријемнику 
у немачком праву такође: Palandt, Grüneberg (2010), стр. 607–608.

688 Münchener, Roth, II (2007), стр. 2522.
689 Чл. 170 (2) ШвОЗ. Шире видети: H. Hausheer (1993), стр. 6. РГЗ такође предвиђа 

општу обавезу уступиоца да пријемнику преда исправе које потврђују тражбину 
и да га обавести о околностима од значаја за наплату потраживања. Видети: чл. 
385 (2) РГЗ. Опширније: А. Б. Борисов, Комментарий к гражданскому кодексу Рос-
сийској Федерации:  части первой, части второй, части третьей, части четвертой; 
(постатейнyй) с постатейными материалами и практическими разЪяјаснениями, 
Москва 2008, стр. 350.

690 Тако о односу клијента и финансијског агента у руском праву: М. И. Брагинский, 
В. В. Витрянский, Договорное право. Книга пятая. Том 1, Договоры о займе, бан-
ковском кредите и факторинге. Договоры, направленные на создание коллективных 
образований, Москва 2006, стр. 526.

691 М. И. Брагинский, В. В. Витрянский (2006), стр. 527.
692 Видети: H. Markovinović (2005), стр. 250.
693 „Информацијама које се штите као пословна тајна сматрају се нарочито: финан-

сијски, економски, пословни, научни, технички, технолошки, производни подаци, 
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дужника трећим лицима. Задатак законодавца је управо да одмери ове 
супротстављене интересе. У поменутим ситуацијама законодавац и суд-
ска пракса се углавном опредељују за заштиту интереса дужника (цесу-
са). Тако се, на пример, потраживања лекара према пацијентима прогла-
шавају неуступивим и искључују из правног промета.694 Ипак, у неким 
случајевима, на пример, када су у питању потраживања банке према 
клијентима, аргументи у прилог прометљивости добара претежу. Тако 
модерно право стоји на становишту да је уступање потраживања банака 
трећем лицу могуће ускладити са обавезом чувања банкарске тајне695 у 
погледу података о дужнику.696

У овом контексту је теоријски интригантно питање обавезе уступи-
оца да пријемника обавести о томе да је за решавање спорова из извор-
ног уговора уговорена надлежност арбитраже. У правној књижевности 
се наглашава да de lege lata не постоји обавеза уступиоца да извести 
пријемника о постојању арбитражног споразума са дужником.

Овде је право прибавиоца да буде потпуно информисан о уступље-
ном добру неопходно усагласити са начелом да правна позиција дужни-
ка цесијом не сме бити измењена (на горе), па сходно томе ни његово 
право и дужност да спор из инцијалног уговора, ако је тако уговорио, 
решава арбитража. То што пријемник није обавештен о арбитражној 
клаузули не може бити брана за њену надлежност у случају спора. Чини 
се да је овде довољно то што је пријемник имао могућност да сазна за ар-
битражну клаузулу. Другим речима, пријемник који се не распита да ли 
је у погледу тражбине коју прибавља уговорена арбитража може у том 
погледу бити изненађен. С друге стране, начело савесности и поштења 
ни овде није без утицаја. Ако су испуњени општи услови, пријемник 
може поставити захтев за накнаду штете која га је погодила због тога 
што је био непотпуно информисан од уступиоца.697

студије, тестови, резултати истраживања, укључујући и формулу, цртеж, план, 
пројекат, прототип, код, модел, компилацију, програм, метод, технику, поступак, 
обавештење или упутство интерног карактера и слично, без обзира на који начин 
су сачувани или компилирани.“ Видети: чл. 1, ст. 2 Закон о заштити пословне тајне 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2011). Опширније о појму пословне тајне према Закону 
о привредним друштвима (2011), Ненад Тешић, „Пословна тајна на српски начин 
(de lege latа)“ у: Вук Радовић (ур.), Усклађивање пословног права Србије са правом 
Европске уније (2011), стр. 518–526.

694 О забрани уговора о продаји „пацијената“, односно клијената од стране једног 
лекара, односно адвоката другом лекару, односно адвокату и сл. Оливер Антић, 
„Именовани и неименовани уговори у савременом облигационом праву„, Анали 
Правног факултета у Београду 1–2/2004, стр. 81–82.

695 Опширније о могућем разграничењу банкарске и пословне тајне. Видети: Соња 
Бунчић, „Банкарска тајна„, Право и привреда 5–8/2008, стр. 774–775.

696 Опширније о овом питању у делу рада који се односи на ограничења у уступању 
потраживања.

697 Ј. Landrove (2009), стр. 184–186



122 Ненад С. Тешић: Продаја и пренос потраживања

4.3.2. Обавеза потврде уступања

Уговор о продаји материјалних добара, у неким случајевима, пра-
ти и обавеза предаје одређених исправа, на пример, предаја саобраћајне 
дозволе код продаје аутомобила.698 Код продаје тражбина ова според-
на обавеза подразумева одређене посебности. Уступилац (продавац) 
потраживања дужан је да на захтев пријемника изда овоме оверену пот-
врду о уступању.699 Чини се дакле да ова обавеза уступиоца не настаје 
самим закључењем уговара о продаји, већ да само настаје једно пре-
ображајно право на страни пријемника (купца) потраживања. Тек ако 
пријемник затражи издавање такве потврде, настаје обавеза уступиоца 
да по овом захтеву поступи. Немачки законодавац се такође бави овим 
питањем, па је тако дотадашњи поверилац дужан да новом повериоцу 
на његов захтев достави јавно оверену потврду о уступању. При томе је 
нови поверилац дужан да сноси и предујми трошкове ове овере.700 Та 
потврда омогућава пријемнику (купцу) потраживања да се легитимише 
као ималац потраживања у односу на изворног дужника, али и наспрам 
трећих лица.

Ако се у овом погледу упореде нормативна решења нашег и немач-
ког права „падају у очи“ одређене разлике. На језичком плану, уочљива 
је одређена недоследност у ЗОО која нас са нивоа онога што свак једнако 
разуме доводи до циљног тумачења. Наиме у чл. 441 ЗОО који уређује 
уступиочеве обавезе према пријемнику у погледу различитих исправа 
везаних за само потраживање.701 Тако у ст. 1. и ст. 2. овог члана зако-
нодавац користи формулацију предаја исправа које сведоче о пореклу 
потраживања, а у ставу 3 се наглашава обавеза уступиоца да изда ове-
рену потврду која сведочи о самом уступању. Укратко, остаје нејасно да 
ли је овде интенција законодавца да уступилац сам овери ову потврду и 

698 Видети: H. Koziol, R. Welser, II (2007), стр. 169.
699 „Уступилац је дужан примаоцу предати обвезницу или другу исправу о дугу, као 

и друге доказе о уступљеном потраживању и споредним правима. Ако уступилац 
није примаоцу предао обвезницу, другу исправу о дугу или доказе о постојању свог 
потраживања, тада се сматра да уговор о цесији није ваљано извршен (чл. 441. и 
чл. 442. ЗОО).“ Видети: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, broj: Pž–3551/98 od 
17. 8. 1999. godine – Zbirka odluka hrvatskih trgovačkih sudova, br. 5, odl. 33. Наведено 
према: Hajdarević, Tajić, Simović, I (2011), стр. 987.

700 Видети: § 403 НГЗ. Опширније: K. Larenz (1987), стр. 580. О обавези потврђивања 
аутентичности (нем. „Pflicht zur Beurkundung“) такође Palandt, Grüneberg (2010), 
стр. 608.

701 Упоредити: чл. 1262 ИГЗ. О обавези достављања исправа који потврђују постојање 
потраживања (итал. „documenti probatori del credito“) у италијанском праву. A. 
Zaccaria у: G. Cian, A. Trabucchi, Commentario breve al Codice Civile – Complemento 
giurisprudenziale –Edicizone per prove concursuali ed esami, Cedam 2008, стр. 1307. 
Обавеза предаје исправа које доказују потраживање и споредна права и оверене 
копије у случају уступања дела права. Видети: чл. 6:143 (1) ХГЗ. Такође и чл. 123 (1) 
ECC (Preliminary Draft), G. Gandolfi (ed.), (2004).
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преда је повериоцу, или уступилац ову потврду треба да овери код над-
лежног органа и преда је пријемнику. Ово друго решење је прихваће-
но у немачком праву. Оно пријемику (купцу) потраживања омoгућава 
да се легитимише јавном исправом која потврђује његово ималаштво у 
погледу потраживања. С друге стране, све су прилике да се ЗОО при-
клонио варијанти по којој првобитни поверилац издаје исправу о усту-
пању и потврђује њену аутентичност. У прилог томе говори и околност 
да се ЗОО „не осврће“ на трошове овере ове потврде. Наравно, може 
се тврдити да овај аргумент нема одговарајућу тежину јер је законода-
вац препустио странама да питање трошкова овере, као мање значајно, 
уреде договором. Чини се, ипак, да је законодавац у овом случају сма-
трао да је за заштиту пријемникових права довољна само уступиочева 
изјава у форми приватне исправе. Ово из разлога што у време усвајања 
ЗОО и није у довољној мери могао бити препознат значај супротста-
вљивости цесије трећим лицима у поступку извршења или стечаја, али 
посредно и заштите трећих лица од преварног поступања уступиоца и 
пријемника. Ако потврда није издата првом пријемнику а уследила је 
ланчана цесија, последњи у низу пријемник може захтевати да му из-
ворни поверилац изда потврду. Ово само ако је у стању да докаже не-
прекинути низ уступања. Чини се да се под обавезу издавања потврде 
о уступању може подвести и обавеза давања изречене сагласности за 
земљишнокњижни упис, односно упис у регистар, ако је потраживање 
које се уступа обезбеђено хипотеком, односно регистрованом залогом. 
Clausuala intabulandi се у том случају добија од уступиоца, па ће при-
јемник у пракси захтевати да исправа о уступању садржи и сагласност 
уступиоца за упис новог имаоца права у јавне књиге.702

4.3.3. Обавеза нотификације дужника
Код класичних уговора о продаји потраживања уступилац је ода-

није у уговорном односу са дужником. Из тог разлога се може тврдити 
да уступиоцу савесност налаже да дужника обавести о уступању.703 У 
том смислу ЗОО дужност обавештавања дужника о уступању приписује 
уступиоцу.704 Ипак, ово правило је диспозитивне природе, тако да није 
редак случај да пријемник, у чијем је интересу да дужник што пре сазна 
ко је нови ималац тражбине, обавести дужника о уступању.705 Иако је у 
упоредном праву честа „тиха цесија“, домаћа пословна пракса инсисти-

702 Ову обавезу прописује и чл. 6:143 (4) ХГЗ.
703 Опширније видети: О. Антић (2003), стр. 267–283.
704 Видети: чл. 438, ст. 1 ЗОО. Неки судови уско тумаче ову норму „О уступу потражи-

вања, дужника је у обвези обавијестити уступитељ (цедент), а не цесионар (чл. 438. 
ЗОО).“ Vrhovni sud Republike Hrvatske, broj: Rev–222/04–2 od 20. 10. 2004. godine – 
DSP 21/2007, 92. Наведено према: Hajdarević, Tajić, Simović, I (2011), стр. 986.

705 Ово се лако може закључити и из правила о вишеструком уступању, по коме пот-
раживање припада оном пријемнику о коме је уступилац прво обавестио дужника, 
односно оном који се први јавио дужнику. 
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ра на нотификацији дужника. Штавише, по правилу се захтева и пис-
мена сагласност дужника да ће измирити своју обавезу пријемнику.706

4.4. ГАРАНЦИЈЕ ПРОДАВЦА (УСТУПИОЦА)

4.4.1. Уопште о гаранцијама за недостатке
Као што смо већ указали, код куповине и продаје потраживања ја-

вља се изражена асиметрија у информацијама којима располажу усту-
пилац и пријемник. С једне стране, добро које се продаје је бестелесно, 
те није подобно за преглед и уочавање недостатака, а с друге стране, код 
модерне продаје потраживања пријемник, по правилу, није у комуни-
кацији са изворним дужником.707 Купац потраживања је често „слеп“ 
у погледу квалитета потраживања, а уступилац је тај који га води.708 
Пријемник се превасходно ослања на податке о потраживању и из-
ворном дужнику које му предочава уступилац. Њему су притом, у том 
погледу, често „везане руке“ обавезом чувања података о дужнику (на 
пример, банкарске тајне). У пракси је продавцу тражбине дозвољено да 
предочи копију уговора о зајму и информације до којих је сам дошао 
у вези са тим уговором, али не и друге информације, као што је стање 
на рачунима дужника и слично.709 У таквим околности, одговорност 
продавца за недостатке продатог добра добија „специфичну тежину“. 
Одговорност за постојање тражбине мора се посматрати у контексту 
опште одговорности за правне недостатке, при чему су правила о овој 
одговорности код цесије lex specialis.710 Према нашем позитивном праву, 
овоме има места само ако је основ цесије уговор са накнадом. Гаранција 
за веритет потраживања изостаје ако је цесија утемељена у доброчином 
уговору,711 једнако као и код принудне цесије.712

706 Тако у пракси AOFI (Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике 
Србије а. д.): „Извозник истовремено подноси Агенцији документацију којом по-
тврђује постојање потраживања које жели да уступи и прода: фактуру, извозну ца-
ринску декларацију, као и изјаву купца да је упознат са уступањем потраживања и 
да је сагласан да своју обавезу измири уплатом директно на рачун AOFI.“ Видети: 
„Други корак. Процедура факторинга“. http://www.aofi.rs/at/index.html.

707 Овде се пре свега мисли на „тихи факторинг“, код кога дужник и није обавештен о 
уступању и новом пријемнику. Слично је и код уступања збира будућих тражбина 
које су појединачно мале вредности.

708 „Један од разлога због којих купац често сам испитује финансијску слику дужника 
је тај што продавац има дужност неоткривања информација (енг. ‘duty of confiden-
tiality’)“. Видети: R. Cranston (2005), стр. 365.

709 R. Cranston (2005), стр. 365.
710 H. Markovinović (2005), стр. 254.
711 „Кауза доброчиног уговора се не заснива на противпрестацији друге стране, на-

против, страна која се обавезује то чини с намером да другу страну ослободи про-
тивпрестације (intentio liberalis).“ О. Антић (2011а), стр. 125.

712 Према проф. Цигоју, нема гаранције (слов. „jamčevanja tudi ni“), када је пренос 
тражбине cessio legis и cessio necessaria. S. Cigoj (1989), стр. 355.
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У немачком праву се обим гаранције дотадашњег повериоца према 
пријемнику мери искључиво према каузалном послу који лежи у осно-
ви уступања. Уколико је посао обвезивања куповина тражбине (нем. 
„Forderungskauf“), продавац одговара купцу за њено постојање (нем. 
„Bestand, Väritet“).713 Супротно томе, он не одговара за платежну способ-
ност дужника (нем. „Bonität“),714 осим ако је таква гаранција уговорена.715

У француском праву, због непостојања посебне клаузуле, цедент га-
рантује постојање потраживања и свих споредних права, посебно сред-
става обезбеђења. Насупрот томе, цедент не гарантује солвентност дуж-
ника ни ефикасност средстава обезбеђења која га прате. Ово решење је у 
складу са вероватном намером уговорних страна и иманентном неизве-
сношћу која је у природи цесије.716 Ако се тако уговори, цедент гарантује 
не само да тражбина постоји, него и за солветност дужника, чиме постаје 
његов јемац.717 У недостатку изричите стипулације, ова гаранција покри-
ва само дужникову солвентност у тренутку када се врши цесија.718

У англосаксонском праву се истиче да, у пословној пракси, прода-
вац тражбине гарантује купцу валидан основ потраживања (енг. „good 
title“), без било каквог оптерећења, да је на својој страни испунио оба-
везе из уговора о зајму и да не постоји противпотраживање нити мо-
гућност компензације и других приговора, који су резултат радње или 
пропуста продавца.719

Изгледа да се гаранције које уступилац даје пријемнику могу сагле-
дати и на другачији начин у односу на уобичајну шему одговорности за 
веритет и бонитет која се јавља у поменутим правним системима. Једна 
група тих гаранција тиче се уступљене тражбине, а друга очувања обли-
гационог односа из кога ова тражбина извире.

4.4.2. Гаранције у погледу уступљеног потраживања

У правној књижевности се истиче да код уступања тражбине уз 
накнаду,720 уступилац дугује заштиту у погледу постојања потражи-

713 Ако је основни посао куповина потраживања, продавац одговора купцу захтева за 
његово постојање. K. Larenz (1987), стр. 580. У немачком праву се правила о про-
даји ствари примењују уз одређена прилагођавања и на продају права (нем. „Re-
chtskauf “) (§ 453 (1) НГЗ), па се сходно томе на продају потраживања примењује и 
правило о правима купца у случају недостатака (§ 437 НГЗ). За коментар видети: 
Palandt, Weidenkaff (2010), стр. 645–650.

714 Видети: Staudinger, Busche, II (2005), стр. 80.
715 § 443 (1) НГЗ. У овом случају се примењују општа правила о гаранцији квалитета 

и трајности (нем. „Beschaffenheits– und Haltbarkeitsgarantie“) које важи код продаје 
материјалних добара. Видети: Palandt, Weidenkaff (2010), стр. 658.

716 Чл. 1693 Француског грађанског законика – ФГЗ. Видети: J. Ghestin (1980), 19.
717 J. Ghestin (1980), 19.
718 J. Ghestin (1980), 19.
719 R. Cranston (2005), стр. 365.
720 Код уступања без накнаде, цедент не одговара ни за постојање тражбине ни за нап-

лативост. Ипак, цедент ће одговарати цесионару за штету, на пример, трошкова 
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вања. Продавац гарантује купцу да уступљено потраживање постоји 
(веритет)721или да ће постојати у тренутку уступања.722 У истом контек-
сту, уступилац гарантује пуноважност уговора.723 На ту одговорност не 
утиче савесност цедента.724 Другим речима, није од значаја да ли је про-
давац за ману тражбине само знао па оћутао, или му је дотична мана била 
непозната.725 И цедент који је био у убеђењу да потраживање постоји и да 
је његово одговара купцу потраживања, ако овај буде евинциран. С тим 
што се у ситуацији када је уступилац предмету продаје приписао лажне 
особине, отвара и питање правних последица преваре.726

Уступилац одговара пријемнику за фактичко непостојање потра-
живања,727 на пример, уговор извор тражбине није ни закључен (ус-
тупљено је потраживање цене, међутим испостави се да продаја робе 
није ни уговорена). Сличну ситуацију имамо и ако је изворни уговор 
настао, али је потраживање већ угашено (цедент је уступио потраживање 
цене која му је плаћена или је компензована противпотраживањем).728

Повраћај накнаде за уступање потраживања коју, у ситуацији непо-
стојања продатога добра, уступилац држи без основа не искључује ње-
гову одговорност за штету, у зависности од тога да ли је знао или могао 
да зна да потраживање не постоји.

узалудног утужења цедираног потраживања. Д. Хибер у: Антић, Хибер, Ђурђевић 
(2011), стр. 16.

721 О гаранцији за постојање потраживања у тренутку уступања и чл. 12. 1(a) Конвен-
ције UNCITRAL о уступању (2004), 

722 Чл. III.–5:112 (2) (a) DCFR (2009). Принципи UNIDROIT овде имају нешто другачију 
формулацију. Уступилац гарантује за постојање у тренутку уступања, осим ако је 
реч о уступању будућег права. За неке ауторе, то значи да код уступања будућег 
права пријемник преузима ризик да уступљено потраживање неће ни настати. 
Видети: Коментар уз чл. 9.1.15(a) Принципа UNIDROIT (2004), F. Mazza у: Voge-
nauer, Kleinheisterkamp (eds.), (2009), стр. 1022.

723 Тако чл. 1410 (1) ИГЗ. 
724 Ова гаранција се може сагледати и из угла начела еквивалентности. Опширније о 

односу еквивалентности и одговорности за недостатке предмета продаје. Видети: 
Живомир Ђорђевић, Проблем еквивалентности у облигационом праву (докторска 
дисертација), Београд 1958.

725 Ж. Перић (1927), стр. 102. Иако је не(савесност) цедента правно ирелевантна у пог-
леду одговорности за евикцију, она може бити релевантна за висину накнаде ште-
те. О. Антић (2011), стр. 379. 

726 Међутим, могуће је да је цедент варао. Уговор у овом случају може бити поништен 
на захтев оног у чијем интересу је рушљивост установљена. Ово лице може захте-
вати и накнаду штете. Д. Хибер у: Антић, Хибер, Ђурђевић (2011), стр. 16. Такво 
поступање продавца потраживања може бити узрок његове кривичне одговорнос-
ти, ако су остварени елементи кривичног дела преваре.

727 Видети: Lando, Clive, Prum, Zimmerman (еds.), PECL: III, (2003) стр. 103.
728 Према неким ауторима, слична ситуација постоји и ако уступљено потраживање 

цене из уговора о продаји робе за који продавац тврди да је уредно испуњен, али 
у часу када пријемник затражи исплату, дужник истакне приговор да му роба ни-
када није испоручена. Вид: Lando, Clive, Prum, Zimmermann (еds.) PECL: III, (2003) 
стр. 104.
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Ако је предмет продаје постојеће потраживање, њему се, по прави-
лу, приступа као индивидуално одређеној бестелесној ствари. Следстве-
но томе, у случају немогућности испуњења, не може се од уступиоца за-
хтевати неко друго потраживање. Престане ли продато потраживање, 
услед околности за које не одговара ниједна од страна, гаси се и уступи-
очева обавеза уступања.

Одговорност за постојање уступљене тражбине, чини се, подразу-
мева и неке друге гаранције. Продавац тражбине гарантује да је овла-
шћен да уступи предметну тражбину,729 односно да ће то овлашћење 
имати у тренутку када наступе дејства уступања.730 Могуће је, дакле, да 
продато потраживање, као захтев према одређеном дужнику, објектив-
но постоји, али да цедент није његов ималац или да му недостаје овла-
шћење за располагање. Под тим се подразумева и гаранција уступиоца 
да не постоји било каква законска или уговорна „брана“ уступању.731

Уступилац додатно гарантује да цедирану тражбину није претходно 
уступио732 нити заложио.733 Овом гаранцијом се искључује могућност 
да неко треће лице полаже право на потраживање, које је предмет про-
даје, односно да се тим правом супротставља купцу потраживања.734

У неким случајевима, права трећих лица терете купљени предмет а 
за прибавиоца су невидљива. Ово је код тражбине нарочита опасност, 
ако се узме у обзир да ни сама тражбина, као бестелесно добро, није 
доступна чулима. Међутим, ако је продавац у уговору изјавио да продаје 
потраживање без терета, тада он одговара без обзира на то што је ку-
пац то могао да извиди у јавним књигама (на пример, регистру залога). 
Овде треба правити разлику да ли је продавац само прећутао постојање 
недостатка (на пример, залоге) или је убеђивао купца да потраживање 
нема никакве недостатке.735 Друкчије казано, продавац потраживања 
практично гарантује да не постоје нека права трећих лица која слабе 
уступљено потраживање, односно „коче“ његово остварење у пуном 
износу или га одлажу. Права трећих која искључују или ограничавају 
пренето потраживање најчешће се јављају у облику тужби и приговора, 
и то су уједно два начина на које пријемник може бити правно узнеми-

729 Чл. 9.1.15 (b) Принципа UNIDROIT (2004); чл. 11.204 (a) (i) PECL.
730 Чл. III.–5:112 (2) (b) DCFR (2009).
731 Због боље прегледности, ову гаранцију уступиоца обрадићемо нешто касније у по-

себном одељку.
732 Чл. 12.1 (b) Конвенције UNCITRAL о уступању (2004);
733 Чл. 9.1.15 (c) Принципа UNIDROIT (2004), чл. 11.204 (a) (iii) PECL (2003); чл. III.–

5:112 (2) (е) DCFR (2009). 
734 „Продавац би морао терете скинути пре предаје, па их од свакога терета слобод-

не предати купцу.“ Тако код продаје материјалних добара: Ж. Перић, I (1920), стр. 
130. 

735 Уколико је нека околност била уписана у јавне књиге, није реч о „невидљивом не-
достатку“, међутим преносилац ће одговарати ако је изричитом изјавом или дру-
гим поступцима створио или користио уверење прибавиоца да је ствар слободна 
од сваког терета. С. Перовић (1990), стр. 384.
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рен.736 Међутим, једнако као и код продаје телесних ствари, купац може 
пристати да потраживање прими оптерећено залогом.

Отуда се у цивилистици истиче да правни недостатак постоји ако 
на потраживању лежи неко право које искључује, умањује или ограни-
чава право прибавиоца, а о чијем постојању овај није обавештен, нити 
је на њега пристао.737

Ако се цесионар нађе у опасности да потраживање изгуби, он може 
позвати у заштиту цедента који је дужан умешати се у спор поведен про-
тив купца. Ако у тој одбрани не успе, продавац тражбине је дужан да 
купцу надокнади штету коју овај трпи због евикције. Цедент има право 
на интервецију у парници цесионара и цесуса. Ово из разлога што неу-
спех цесионара у таквом спору отвара питање цедентове одговорности 
за недостатке.738 Помажући цесионару у парници, цедент остварује своје 
интересе, али и контролише развој ситуације како би (евентуалним) 
приговором о несавесном вођењу спора онемогућио дејства пресуде у 
односу на њега.739 Ако се цедент умешао у спор дужника и цесионара, 
правноснажна пресуда ће према њему имати интервенцијско дејство. То 
практично значи да је такав цедент лишен могућности доказивања да 
спор није правилно пресуђен, осим изузетно ако је радњама цесионара 
био спречен да предузме кораке који би довели до повољнијег исхода 
парнице.740

Ако треће лице, као тужилац, докаже да је ималац тражбине или 
неког ужег права, продавац је у обавези да купцу врати примљено. Овај 
повраћај ће бити потпун или делимичан зависно од тога до какве евик-
ције је дошло.741 Притом купца потраживања, који је изгубио спор, 
директо погађа ризик евентуалне презадужености продавца потражи-
вања.

Продавац може уговорити да за недостатке продате тражбине не 
одговара.742 Начело приватне аутономије и у овом случају преовлађује. 
Ако је могуће појачати одговорност тако да продавац тражбине одго-
вара и за испуњење дужникове обавезе, онда се гаранција за постојање 
тражбине може уговором и искључити.743 На пример, право уступиоца 
је спорно јер је у току парница у којој дужник тражи поништај уговора 

736 С. Перовић (1990), стр. 381.
737 Тако код продаје материјалних добара, Б. Лоза (2000), стр. 139.
738 S. Triva, M. Dika (2004), стр. 451.
739 Ibid.
740 S. Triva, M. Dika (2004), стр. 454–455.
741 Нема права на повраћај примљеног у случају да је цедент примио потраживање на 

свој ризик. Љ. Милошевић (1970), стр. 105.
742 Д. Аранђеловић (1929), стр. 124.
743 „Али ако је било каква зла лукавства или пријеваре од стране продавчеве, како ће 

сакрити истинско стање ствари и навести купца да га унапријед ослободи те одго-
ворности ослобођење не вриједи.“ Чл. 244, ст. 2 ОИЗ.
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извора тражбине. Пријемнику је позната ова околност, али ипак при-
стаје да купи тражбину у виђеном стању.744 Будући да овде од неког не-
извесног догађаја зависи однос узајамних давања цедента и цесионара, 
природа њиховог уговорног односа је алеаторна.745 Ова погодба може 
бити конструисана тако да купац купује тражбину под одложним усло-
вом и да правна дејства посла настају ако уступилац добије спор. Међу-
тим, искључење одговорности није могуће у погледу правних недоста-
така када сам продавац потраживања узнемирава купца, на пример, ако 
компензује неко своје потраживање са цесусом.

Уступилац додатно гарантује да неће накнадно уступити или зало-
жити исто потраживање, што може довести до тога да неко трећи ост-
вари првенство у наплати у односу на пријемника.746

4.4.3. Гаранције у погледу изворног
облигационог односа

Осим гаранција које уступилац даје пријемнику у погледу конкретне 
тражбине, цесија подразумева и одређене гаранције уступиоца у погле-
ду изворног облигационог односа. Пренос потраживања подразумева 
споредну обавезу цедента да се уздржи од радњи које спречавају или 
отежавају наплату уступљеног потраживања за прибавиоца. Уступилац 
не сме да наплати потраживање за себе, зато што тиме негира „вла-
штину“ цесионара на тражбини.747 Ако, пре нотификације дужника, испу-
њење ипак оде на иницијалног повериоца, ова гаранција подразумева да 
ће уступилац испуњено препустити пријемнику.748

Уступилац додатно гарантује да дужник нема било каквих приго-
вора (одбрана) који извиру из облигационих односа са уступиоцем749 и 

744 У правној књижевности се истиче да је пристанак на недостатак садржан у прихва-
ту понуде у којој је купац унапред обавештен о могућим слабостима потраживања. 
Тумачењу у овом случају ваља приступити водећи рачуна о намери уговорних 
страна. Видети: H. Markovinović (2005), стр. 268.

745 „Алеаторни су такви уговори код којих у моменту њиховог закључења није позна-
то која ће странка уговором нешто добити или изгубити, то јест не зна се за коју 
ће од њих настати право, а за коју обавеза или колика ће бити висина тих обавеза 
или какав ће бити однос узајамних обавеза, већ све зависи од неког неизвесног 
догађаја.“ С. Перовић (1990), стр. 208.

746 Чл. III.–5:112 (5) DCFR (2009).
747 У неовлашћеној наплати потраживања истовремено се налази и мешање у правни 

прерогатив повериоца које за собом може повући обавезу накнаде штете. Видети: 
Staudinger, Busche, II (2005), стр. 80.

748 Како се дужник на овај начин ослобађа обавезе, природно је да у односу уступи-
лац – пријемник постоји једна оваква гаранција. Видети: Коментар уз чл 9.1.15 (f) 
Принципа UNIDROIT (2004), F. Mazza у: Vogenauer, Kleinheisterkamp (eds.), 2009, 
стр. 1023.

749 Чл. 9.1.15 (d) Принципа UNIDROIT (2004); чл. III.–5:112 (2) (c) DCFR (2009).
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да дужник не може компензовати750 неко своје потраживање које има 
према уступиоцу са уступљеним потраживањем.751

Ако се касније покаже да дужник има могућност компензације или 
неког другог приговора, то несумњиво умањује вредност потраживања. 
У оној мери у којој недостатак слаби вредност уступљене тражбине, ре-
мети се принцип еквивалентности.752 Купац који би за тражбину платио 
мање да је знао за недостатак, правним средством (actio quanti minoris) 
може тражити смањење цене, сразмерно томе колико уступљено потра-
живање услед откривене мане губи на вредности.753

У ситуацији када купац тражбине подигне тужбу са кондемнатор-
ним захтевом за испуњење престације, уверен да је прибавио предметно 
потраживање, а тужени дужник истакне компензациони приговор, ку-
пац може одбити плаћање уговорене цене јер она нема свог еквивален-
та.754 Осим тога, такав пријемник би могао тражити и накнаду евенту-
алне штете.

Уступилац гарантује да одредбе изворног уговора које су предоче-
не пријемнику нису и неће бити измењене, нити у погледу њих постоји 
неки споразум са којим пријемник није упознат а који по својим дејст-
вима штети пријемнику.755

Након што је извршено уступање, цеденту, по правилу, није до-
звољено да мења уговор из кога потраживање извире без сагласности 
пријемника. На пример, он не може са дужником уговорити новацију 
изворног уговора. Ова гаранција има свој корен у поменутој дужности 
продавца потраживања да ничим не угрози намирење уступљене траж-
бине. Међутим, доследна примена овог правила може довести до „не-
решивих проблема“ у пословној пракси, нарочито у областима у који-
ма су односи уговорника уређени дугорочим уговорима,756 као што су 
уговори о грађењу. На пример, ако је уступљено потраживање цене из 
уговора о грађењу, наручилац, по самом закону, чак и ако је уговорена 
непромењивост цене радова 757 а они су извршени у уговореном року, 

750 Обично исправе о уступању садрже гаранцију да купац стиче потраживање лише-
но могућности компензације. R. Cranston (2005), стр. 366.

751 Чл. 12.1 (c) Конвенције UNCITRAL о уступању (2004); чл. 11.204 (a) (ii) PECL 
(2003).

752 Ж. Перић (1927), стр. 191
753 Тако за материјална добра, Ж. Перић, О уговору о продаји и куповини III, Београд 

1921, стр. 127. Ако је евикција потпуна уговор између преносиоца и прибавиоца 
престаје по сили закона. Преносилац је дужан да изврши реституцију, с обзиром 
на то да је стицалац остао без противпрестације. О. Антић (2011а) стр. 382–383.

754 Тако код продаје Ж. Перић, I (1920), стр. 114.
755 Чл. III.–5:112 (3) DCFR (2009).
756 Опширније о уговорима са трајним извршењем обавеза видети: С. Перовић (1990), 

стр. 211–213.
757 Промењива цена грађења се претпоставља, ако изричито није уговорена фиксна 

цена грађења. М. Васиљевић (2011), стр. 235–236
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има право на снижење уговорене цене, у случају да су се цене елемената 
на основу којих је одређена цена смањиле за толико да би цена била 
нижа за више од десет процената, и то за разлику у цени преко десет 
процената.758

Уступилац, дакле гарантује да неће мењати уговор из кога потражи-
вање извире без сагласности пријемника, осим ако је могућност измене 
уговорена у послу уступања или учињена у доброј вери и да је такве 
природе да јој разуман пријемник не може приговорити.759

4.4.4. Законодавна дилема

а) Истинитост

Према Закону о облигационим односима важи правило:
„Кад је уступање извршено уговором са накнадом, уступилац одго-

вара за постојање потраживања у часу кад је извршено уступање.“760

У упоредном праву се у погледу правила које се тиче одговорности 
за постојање тражбине могу уочити условно два приступа: један по 
коме уступилац одговара за постојање потраживања, само ако је уговор 
теретан и други по коме уступилац одговара за постојање тражбине без 
обзира на то да ли је за располагање добио противвредност.

У српском праву се истиче да код оних уговора где пријемник не ду-
гује накнаду за потраживање „поверилац не одговара ако потраживање 
не постоји или не може бити наплаћено у моменту када доспе...“761 Из-
гледа да је решење из ЗОО налик оном из швајцарског права, где је од-
говорност уступиоца за постојање потраживања у време уступања про-
писана само код уступања уз накнаду (нем. „entgeltlichen Abtretung“).762

У Италији је, чини се, прихваћена слична концепција. Када је це-
сија теретна (итал. „titolo oneroso“), уступилац гарантује за постојање 
потраживања у тренутку уступања. Ова гаранција може бити искључе-

758 О праву наручиоца да тражи снижење уговорене цене код уговора о грађењу виде-
ти: чл. 639 ЗОО.

759 Чл. 11.204 (b) PECL (2003); чл. III.–5:112 (4) DCFR (2009).
760 Чл. 442 ЗОО и чл. 492 НСГЗ. Видети: Д. Хибер у: Антић, Хибер, Ђурђевић, стр. 16. 

У словеначком праву је задржано ово решење (сл. „odgovornost za obstoj terjatve“). 
Чл. 423 Obligacijski zakonik – OZ (Uradni list RS, št. 83/2001, 97/2007 (UPB1) – СлОЗ. 
С тим да у случају цесије уместо испуњења уступилац по сили закона одговара за 
пуноважност и наплативост цедиране тражбине. Видети: Пресуда Врховног суда 
Србије Рев. 751/01, од 26. децембра 2001. године, Paragraf Lex.

761 М. Ђурђевић (2012), стр. 126.
762 Чл. 171 (1) ШвОЗ. Опширније о одговорности за постојање потраживања код ус-

тупања уз накнаду у швајцарском праву (нем. „Haftung für den Bestand (die Verität) 
der Forderug bei der entgeltlichen Abtretung“). Видети: Daniel Girsberger, Basler Kom-
mentar, Obligationenrecht I, Art. 1/529 OR, Heinrich Honsell, Nedim Peter Vogt, Wolf-
gang Wiegand, (Herausgeber), 4 Auflage, 2007, стр. 893.
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на уговором, али уступилац увек одговара за сопствене акте.763 Овде се, 
дакле, примењује правило које важи за продају уопште, према коме чак 
и у случају искључења гаранције продавац одговара за евикцију узроко-
вану његовим актом.764

У шпанском праву, продавац који је савестан одговара за постојање 
и валидност потраживања у тренутку продаје, осим ако је потраживање 
продао као спорно.765

Нешто друкчији приступ овом питању има аустријско право. На-
име, према Аустријском грађанском законику – АГЗ, онај ко уступи 
потраживање без накнаде, за њега надаље не одговара. Међутим, ако 
је уступање учињено уз накнаду, уступилац одговара пријемнику за 
исправност (нем. „Richtigkeit“) и за наплативост (нем. „Einbringlichkeit“) 
потраживања, с тим што је одговорност ограничена до оног износа који 
је уступилац добио од пријемника.766 Овде пада у очи правило да се, у 
случају уступања уз накнаду, у аустријском праву активира и одговор-
ност за наплативост.

У немачком праву, одговорност уступиоца за веритет потраживања 
може постојати и ако је потраживање цедирано без накнаде.767

Ово решење прати и руско право. Уступилац одговара новом по-
вериоцу за непуноважност уступљеног потраживања (руск. „за недейс-
твительность переданного им требования“), без обзира на то да ли је у 
питању уступање с накнадом или без накнаде.768

Француско право традиционално стоји на становишту да места за 
одговорност уступиоца за постојање потраживања има само код усту-
пања са накнадом. Тако према ФГЗ, онај ко прода потраживање (фр. „qui 
vend une créance“) гарантује за његово постојање.769 Међутим, предлог 

763 Чл. 1266 ИГЗ. Опширније о гаранцији уступиоца за постојање потраживања (итал. 
„la garanzia dell’ esistenza“) и обезбеђења видети: A. Zaccaria у: Cian, Trabucchi (2008), 
стр. 1311. 

764 Супротно уговaрање се сматра ништавим. Видети: чл. 1487 (2) ИГЗ. При томе 
одговорност за евикцију може постојати чак и у случају поклона, на пример, услед 
преваре, или ако је у питању поклон с налогом. Видети: чл. 797 ИГЗ.

765 Чл. 1529 (1) ШпГЗ.

766 § 1397 АГЗ.
767 „Такође у случају поклона потраживања (нем. ‘Forderungsschenkung’) поклонодавац 

одговара за веритет.“ Видети: Staudinger, Busche, II (2005), стр. 80. О условима под 
којим настаје одговорност поклонодавца за накнаду штете поколонопримцу (§ 523 
(1) НГЗ). За коментар видети: Palandt, Weidenkaff (2010), стр. 737.

768 Чл. 390 РГЗ. Опширније видети: А. Борисов (2008), стр. 352.
769 Разлика је у томе што ФГЗ обавезује уступиоца на гаранцију постојања у случају 

продаје потраживањa или другог бестелесног права (фр. „Celui qui vend une créance 
ou autre droit incorporel doit en garantir l’existence au temps du transport, quoiqu’il soit 
fait sans garantie“ – чл. 1693 ФГЗ), док Пројекат Катала говори о гаранцији уступиоца 
у свим случајевима уступања, дакле не само код продаје. Притом се не помињу 
друга бестелесна права (фр. „Celui qui cède une créance doit en garantir l’existence au 
temps du transfert, quoiqu’il soit fait sans garantie.“) Видети: чл. 1256 (1) Catala/Projet 
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реформе француског облигационог права одступа од тог правила и 
нуди решење по коме за постојање одговара сваки онај који уступи пот-
раживање (фр. „qui cède une créance“), дакле не само онај који потражи-
вање продаје.770

Сматрамо да је код овог јемчења израз „истинитост“ потраживања, 
којим се више служи немачка докрина (нем. „Väritet“), односно исправ-
ност (нем. „Richtigkeit“), који користи АГЗ, далеко прикладнији од тер-
мина „постојање“ (нем „Bestand“) из ШвОЗ. „Одговорност за истинитост 
потраживања“ је, чини се, шири појам од „одговорности за постојање 
потраживања“.771 Као што смо већ указали, у савременом праву ова од-
говорност укључује читав низ гаранција у погледу потраживања, али и 
изворног облигационог односа. Осим тога што гарантује за постојање, 
уступилац пријемнику јемчи да је потраживање пуноважно, да није оп-
терећено, да нема приговора који спречавају или отежавају његову нап-
лату, да није могућа компензација, да неће својим каснијим поступцима 
у оквиру постојећег облигационог односа са дужником на било који на-
чин угрозити уступљено потраживање и његову наплату. Целину овог 
јемчења по нама језгровито изражава формулација „гаранција за исти-
нитост потраживања“.

На трагу овог решења су и предлози за хармонизацију уговор-
ног права: Принципи UNIDROIT, Конвенција UNCITRAL о уступању, 
PECL772 и DCFR. Нити један од ових предлога не истиче теретност уго-
вора о уступању као услов у погледу гаранције за постојање потражи-
вања. Сходно томе, чини се да је ова опција de lege ferenda примеренија 
за наше право.773 Притом, уступилац гарантује за истинитост у тре-

(2005). Осим тога, приметна је и суштински мање важна разлика у систематици, да 
су три члана: чл. 1693, чл. 1694 у чл. 1695 из ФГЗ у Пројекту реформе француског 
облигационог права смештена у један члан 1256 са три става.

770 Чл. 1256 (1) Catala/Projet (2005).
771 „Да би пријемник новчаног потраживања из уговора о уступању потраживања за-

иста постао поверилац тог потраживања, садржина предмета обавезе уступљеног 
потраживања мора бити могућа и одређена или одредива, што значи цедирано 
потраживање мора постојати.“ Из пресуде Вишег трговинског суда Пж. 38/06 од 22 
марта 2006. године. Петровић, Козар (2009), стр. 132.

772 Како не постоји јединствен став о томе шта је накнада и шта се подразумева под 
доброчиним послом, PECL у погледу одговорности за постојање не правe разлику 
између уступања са накнадом (енг. „assignment vor value“) и уступање без накнаде 
(енг. „gratuitous assignment“). Видети: Коментар уз 11:204 PECL, Lando, Clive, Prum, 
Zimmermann (eds.), PECL: III (2003), стр. 103 

773 Закон о облигационим односима, код уступања уговора, прописује одговорност 
уступиоца, тако да овај одговара пријемнику за пуноважност уступљеног угово-
ра. Дакле, без обзира на то да ли је уговор уступљен уз накнаду или без накнаде 
(уз ограду да је овде увек реч о уступању двостраних уговора, што подразумева и 
пренос обавезе на пријемника). Видети: чл. 146, ст. 1 ЗОО и чл. 113, ст. 1 Скица за 
законик облигацијама и уговорима. С тим што и овде треба правити разлику, тако 
да уступилац који није добио накнаду за уступање одговара само за намеру и грубу 
непажњу. Друкчије казано, „поклонодавац одговара само у случају своје несавес-
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нутку уступања. Што се тиче евентуалног проширења овог правила на 
начин да који то чини DCFR, да уступилац гарантује да потраживање 
постоји, односно да ће постојати у тренутку уступања, чини се да такво 
нормирање није нужно ако се у другој норми која се бави уступањем 
будућих потраживања нагласи да се будућа права сматрају уступљеним 
у тренутку њиховог настанка.

б) Бонитет

Код одговорности за наплативост потраживања,774 творци НСГЗ 
поново нуде алтернативу вредну разматрања.775 Како она само проши-
рује законско решење, ми ћемо у расправи која следи, ради боље преглед-
ности, упућивати на нумерацију чланова у складу са предлогом алтерна-
тиве чл. 493 НСГЗ, а не на ону из важећег ЗОО. Према том предлогу:

Уступилац не одговара ако пријемник не може да наплати уступље-
но потраживање од дужника.776

Уступилац одговара за наплативост уступљеног потраживања ако 
је то било уговорено, али само до висине онога што је примио од пријем-
ника, као и за наплативост камата, трошкова око уступања и трош-
кова поступка против дужника.777

Већа одговорност савесног уступиоца не може се уговорити.778

Уступилац који је гарантовао наплативост уступљеног потражи-
вања одговара пријемнику ако му уступа доспело потраживање за ње-
гову наплативост у часу уступања, а ако му уступа потраживање чије се 
испуњење не може још захтевати од дужника, за његову наплативост у 
часу доспелости.779

б.а. За „шта“ се гарантује

Као што смо већ истакли, и у немачком праву уступилац гарантује 
истинитост (нем. „Verität“), али не и бонитет (нем. „Bonität“). За платеж-
ну способност дужника уступилац може одговарати, али само када је 
уговорно преузео гаранцију.780 Ово решење је, чини се, широко при-

ности.“ О одговорности поклонодавца за штету коју поклонопримац трпи видети: 
С. Перовић (1990), стр. 616–617. С друге стране, уступилац уз накнаду одговара за 
недостатке уступљеног без обзира на своју савесност.

774 Чл. 443 ЗОО и члан 493 НСГЗ.
775 Решење из „алтернативе“ је за наше право понудио и проф. Константиновић. Ви-

дети: чл. 368 Скице за законик о облигацијама и уговорима. 
776 Чл. 493, ст. 1 НСГЗ (према алтернативи). 
777 Чл. 493, ст. 2 НСГЗ (према алтернативи). Ово решење из ЗОО задржано је у слове-

начком праву (сл. „odgovornost za izterljivost“). Видети: чл. 424, ст. 1 СлОЗ.
778 Чл. 493, ст. 3 НСГЗ (према алтернативи). Ово решење из ЗОО је задржано у слове-

начком праву. Видети: чл. 424, ст. 2 СлОЗ.
779 Чл. 493, ст. 4 НСГЗ (према алтернативи).
780 K. Larenz (1987), стр. 580.
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хваћено у упоредном праву. Обично се каже да продавац тражбине не 
одговара за извршавање основног уговора о зајму.781 Следствено томе, 
банкарска пракса предлаже да се у уговору о уступању истакне обаве-
за купца да сам испита финансијско стање зајмопримца и да се у том 
погледу не може поуздати у банку продаваца тражбине.782 Нема, дак-
ле, гаранције да је дужник солвентан, нити да ће извршити обавезу.783 
Наравно, може се уговорити и супротно, али уз јасну назнаку да ли ус-
тупилац гарантује за солвентност у тренутку закључења уговора или у 
тренутку доспелости.

На трагу овог решења су и предлози за хармонизацију уговорног 
права: Принципи UNIDROIT,784 Конвенција UNCITRAL о уступању и 
DCFR. Ипак, може се уочити одређени разлаз у погледу оне ситуације 
за коју уступилац не одговара. На пример, ЗОО искључује одговорност 
уступиоца за „наплативост уступљеног потраживања“, док DCFR ис-
кључује гаранцију за дужникову способност плаћања. Наиме, според-
не обавезе које смо већ помињали: као што су обавезе информисања 
и достављања исправа које потврђују потраживање и омогућавају нап-
лату повериоца непосредно се тичу наплативости, али уступилац није 
ослобођен одговорности за њихову повреду. Чини се стога да је фор-
мулација из DCFR, 785 према којој уступилац не гарантује да је дужник 
способан или да ће бити способан да изврши обавезу,786 у том погледу 
прецизнија и да јој се НСГЗ, чл. 493, ст. 1 (према алтернативи), при-
ближава правилом да је одговорност уступиоца искључена, ако пријем-
ник не може да наплати уступљено потраживање од дужника. Циљ ове 
норме је да искључи уступиочеву одговорност за случај да дужник не 
жели и не може да изврши своју обавезу. Уступилац, дакле, не гарантује 
садашњу ни будућу солвентност дужника.787 Иако DCFR изричито по-
миње само искључење у случају дужникове неспособности за плаћање 
(субјективна околност), чини се ипак да уступилац неће одговарати и 
ако се испречи нека објективна околност. На пример, случајна пропаст 
индивидуално одређене ствари коју је дужник био у обавези да испо-

781 R. Cranston (2005), стр. 364.
782 R. Cranston (2005), стр. 365.
783 Видети: Restatement of Contracts 2nd § 333 (2). 
784 Принципи UNIDROIT се о овом изричито не изјашњавају, али се у Коментару 

говори о непостојању гаранције за дужниково извршење или солвентност (енг. „no 
undertaking concerning the obligors’s performace or solvency“). Kоментар уз чл. 9.1.15 
Принципа UNIDROIT. М. Bonell (ed.), (2006), стр. 478.

785 „The assignor does not represent that the debtor has, or will have ability to pay.“ Коментар 
уз чл. III.–5:112 (7) DCFR. Видети: C. Von Bar, E. Clive (eds.), II (2009), стр. 1047.

786 „Unless otherwise agreed between the assignor and the assignee, the assignor does not 
represent that the debtor has, or will have, the ability to pay.“ Чл. 12.2 Конвенције UN-
CITRAL о уступању (2004).

787 Видети: Kоментар уз чл. 9.1.15 Принципа UNIDROIT. М. Bonell (ed.), (2006), стр. 
478
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ручи.788 Међутим, ако је разлог ненаплативости околност која се може 
приписати у кривицу уступиоцу, овај одговара и за наплативост. На 
пример, испостави се да је потраживање ненаплативо услед прикри-
вања неких информација о потраживању или је услед грешке у нотифи-
кацији наступила застарелост.

Дакле, дилема је овде у томе да ли се гаранција уступиоца за бо-
нитет односи на квалитет потраживања или на платежну способност 
дужника. Сходно напред наведеном, чини се да нормирање по коме 
„уступилац не одговара за наплативост потраживања“ у нашем праву 
треба избећи и покушати са правилом да „уступилац не гарантује за 
дужникову способност плаћања“. У овом погледу се такође могу уочити 
два приступа: један да се за наплативост одговара само ако је уговоре-
на789 и други да у случају уступања са накнадом уступилац одговара и 
за наплативост (нем. „Einbringlichkeit“).

Продавац „јемствује да ствар има оне особине које су у уговору по-
менуте“ или су код ње уобичајне и „одговаран је за штету коју би друга 
страна због недостатка тих особина трпела“.790 Уступљено потраживање 
мора имати уобичајна својства, на пример, да није из натуралне обига-
ције.791 Заблуда о томе да је потраживање утуживо би свакако била за-
блуда о битним својствима потраживања које је предмет продаје.792 Рок 
за поништај уговора био би преклузивни. То што је потраживање заста-
рело јесте недостатак који смета његовој употреби или пуној употреби, 
чиме се умањује корисност потраживања. Ово још увек не значи да за-
старело потраживање не може бити уступљено, већ да страна која је у 
том погледу имала погрешну представу може захтевати поништај угово-
ра. Овде је такође нужно разлучити из ког времена мана датира.793 Да би 
се активирала одговорност по основу гаранције, застарелост би морала 
постојати у тренутку закључења уговора о продаји потраживања.794 И 
у том случају „тромост“ у вршењу сопственог права може имаоца „ску-
по коштати“. Прибавилац који пусти да купљено потраживање застари 
остаје без могућности принудне наплате, али и права по основу гаран-
ције. Међутим, продавац може гарантовати купцу и за нека изванред-

788 Ако је објекат продаје био осигуран, дужник је, по природи ствари, дужан да на 
пријемника пренесе потраживање из осигурања.

789 С тим у вези, уступилац не гарантује ни за ефикасност средстава обезбеђења која 
прате уступљену тражбину.

790 Д. Аранђеловић (1929), стр. 89.
791 О обичним и изванредним својствима продатог материјалног добра видети: Ж. Пе-

рић (1927), стр 196.
792 Опширније о заблуди о битним својствима предмета. Д. Хибер (1991), стр. 328–

341.
793 Ж. Перић (1927), стр. 203.
794 Осим ако није друкчије уговорено. Код покретних ствари до испуњења дугованог 

долази по правилу у каснијем тренутку у односу на закључење уговора, па се овде 
одговорност преносиоца за недостатке мери према тренутку испуњења.
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на својства предметног потраживања. Ако се може рећи да је утужи-
вост својство које потраживање обично има, доспелост тражбине то, 
по правилу, није. Отуда ће ова гаранција продавца у погледу уступљене 
тражбине постојати само ако је посебно уговорена.795 Сматрамо да се 
гаранције које проистичу из веритета потраживања тичу потраживања 
и свих објективних околности, па макар биле везане за могућност нап-
лате, као што је већ поменута застарелост тражбине у тренутку усту-
пања.796 С друге стране, садржина одговорности за бонитет је знатно 
ужа и односи се само на дужникову могућност испуњења обавезе. За то 
уступилац, по правилу, не одговара, али је може уговорити.

У француском праву, у овом погледу, чини се, нема недоумица. 
Уступилац не одговара за солвентност дужника (фр. „la solvabilité du 
débiteur“), осим ако се тога прихватио, а тада и само до износа цене коју 
је добио за уступање.797 Ако је пристао да гарантује за солвентност дуж-
ника, онда се ова одговорност односи само на садашњу солвентност.798 
Може се односити и на будућу солвентност, али само у случају ако је 
уступилац то изричито уговорио.799

У швајцарском праву, закон је прилично јасан. Уступилац одговара 
за дужникову способност плаћања (нем. „für die Zahlungsfähigkeit des 
Schuldner“) само ако је тако уговорено.800

795 Видети: Ж. Перић (1927), стр. 196. 
796 Може се тврдити да је у ситуацији уступања потраживања које је застарело пра-

во само окрњено. Ово из разлога што се плаћање застареле облигације не сматра 
плаћањем недугованог. Б. Мораит (2010), стр. 140.

797 „Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu’il s’y est engagé, et jusqu’à concur-
rence seulement du prix qu’il a retiré de la créance“ (чл. 1694 ФГЗ), док у Предлогу 
реформе француског облигационог права: „Il ne répond de la solvabilité du débiteur 
que lorsqu’il s’y est engagé, et jusqu’à concurrence seulement du prix qu’il a pu retirer 
de la cession de sa créance.“ Видети: чл. 1256 (2) Catala/Projet. Из овога се може 
закључити да Пројекат реформе предвиђа гаранцију за постојање потраживања, 
без обзира на то да ли је то уговорено и да ли је уговор теретан или доброчин. 
С друге стране, гаранција за солвентност дужника постоји само ако се уступилац 
на то обвезао и само код теретних уговора. Ово из разлога што ова одговорност 
постоји само до износа примљене цене.

798 Способност плаћања цесуса (ликвидност) се мења. Д. Хибер у: Антић, Хибер, 
Ђурђевић (2011), стр. 16.

799 „Lorsqu’il a promis la garantie de la solvabilité du débiteur, cette promesse ne s’entend 
que de la solvabilité actuelle, et ne s’étend pas au temps à venir, si le cédant ne l’a expres-
sément stipulé“ (чл. 1695 ФГЗ), док у предлогу реформе француског облигационог 
права: „Lorsqu’il a promis la garantie de la solvabilité du débiteur, cette promesse ne 
s’entend que de la solvabilité actuelle; elle peut toute fois s’étendre au temps à venir, mais 
à la condition que le cédant l’ait expressément spécifié.“ Чини се да је овде разлика 
минимална, Пројекат Катала уместо формулације осим „ако је уступилац то 
изричито уговорио“ (фр. „si le cédant ne l’a expressément stipulé“), користи фразу 
осим под условима које уступилац изричито предвиди (фр. „mais à la condition que 
le cédant l’ait expressément spécifié“). 

800 Он одговара за способност плаћања дужника само ако се на то обвезао. Чл. 171 (2) 
ШвОЗ.
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У италијанском праву, уступилац не одговара за солвентност 
дужника (итал. „solvenza del debitore“), осим ако је прихватио ову гаран-
цију.801

У шпанском праву продавац потраживања не одговара за солвент-
ност дужника (шпан. „la solvencia del deudor“), осим ако је то изричито 
уговорено (...).802

У руском праву првобитни поверилац не одговара за дужниково 
неиспуњење потраживања (руск. „за неисполнение этого требования 
должником“), осим ако је јемчио за дужика новом повериоцу.803 Дакле, 
и кореспондентна норма у РГЗ упућује на гаранцију у погледу дужнико-
ве способности плаћања, а не на јемчење за наплативост потраживања.

Чини се да је и проф. Константиновић, у чл. 368, ст. 1 Скице, пра-
вилoм да нема одговорности уступиоца „ако пријемник не може да напла-
ти уступљено потраживање од дужника“, следио управо ову идеју.804

Међутим, избацивањем првог става овог члана, у ЗОО је остао само 
други став о одговорности за наплативост. Сматрамо да ова норма не 
одговара циљу који се у упоредном праву постиже овим правилом, а то 
је непостојање гаранције за солвентност дужника, односно његову спо-
собност плаћања (осим ако је то нарочито уговорено).805 У нашем пра-
ву тако проф. Антић: „уговарање бонитета значи да цедент гарантује 
цесионару да је цесус солвентан. То значи да ће у случају инсолвентнос-
ти дужника, сам извршити његову обавезу.“806

б.а.а. Вредносно ограничење

У другом делу става 2. чл. 493 НСГЗ (према алтернативи) законо-
давац додатно нормира поменуту ограничену диспозитивност прави-
ла о искључењу одговорности. Наиме, правило по коме уступилац не 
одговара за дужниково извршење обавезе је диспозитивно у погледу 
одговорности, али се потом приватна аутономија ограничава импера-

801 Видети: Коментар уз чл. 1267 ИГЗ, A. Zaccaria у: Cian, Trabucchi (2008), стр. 1311.
802 Видети: чл. 1529 (1) ШпГЗ.
803 Руск. „кроме случая, когда первоначальный кредитор принял на себя поручитель-

ство за должника перед новым кредитором.“ Чл. 390 РГЗ. Опширније видети: А. 
Борисов (2008), стр. 352.

804 Могуће је једноставно наплативост везати искључиво за солвентност. „Наплатив-
ност зависи од тога да ли је дужник солвентан (способан за плаћање) или је инсол-
вентан.“ Тако P. Klarić, M. Vedriš (2009), стр. 447. Ипак, чини се да је наплативост 
један шири појам.

805 „Izterljivost treba razumeti kot solventnost dolžnika (cessusa), ne pa morda kot zagotovi-
lo, da bo cessus terjatev tudi pravilno (prostovoljno) izpolnil. Dogovor o odgovornosti za 
izterljivost terjatve se v dvomu nanaša tudi na (ne)izterljivost, do katere pride po odstopu 
terjatve – s pogojem, da je bil prevzemnik pri izterjavi skrben in je glede terjatve ukre-
nil vse, da bi preprečil njeno poznejšo neizterljivost.“ Sodba III Ips 39/2003 17. 2. 2004, 
http://www.sodisce.si/znanje/sodna_ praksa/vrhovno_sodisce_rs/31568/.

806 О. Антић (2011а), стр. 125, фус. 298.
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тивном нормом. Уступилац и пријемник могу уговорити одговорност 
за наплативност, али она не може ићи преко накнаде коју је уступилац 
добио (објективно ограничење). Чини се да ову формулацију треба за-
држати јер је у складу са начелом еквивалентости узајамних давања.807 
Дакле, цедент не одговара за номинални износ тражбине већ само до 
износа који је за њу примио.808 Решење према коме, у ситуацији када 
је уговорена одговорност за бонитет, уступилац одговара за дужнико-
ву способност плаћања тражбине највише до вредности коју је за њу 
примио прихватају и ФГЗ809 и АГЗ,810 без обзира на то што уступљена 
тражбина гласи на већи износ.

б.а.а.а. Припадајуће камате и трошкови наплате

У трећем делу става 2, чл. 493 НСГЗ (према алтернативи) додатно 
се ограничава приватна аутономија у овом погледу. Закон каже да, осим 
накнаде коју је примио, уступилац одговара и за износ припадајуће 
камате, трошкове уступања и трошкове поступка против дужника.811 
На тај начин се успоставља одговарајући баланс интереса уступиоца и 
пријемника јер се уговорена гаранција уступиоца за бонитет ипак мало 
шири и преко износа накнаде (прилагођавање објективног ограни-
чења). Међутим, чини се да прокламовано начело еквивалентности није 
нарушено. Напротив, одговорност уступиоца се само протеже на губи-
так који пријемник може да трпи због мана уступљеног потраживања.

Сматрамо да формулација „трошкови поступака против дужника“ 
није сасвим прикладна. Иако се у нашем народу каже да је тужилац ту-
жио дужника за намирење или покренуо поступак против дужника, др-
жимо да у грађанском праву, чак и када је у питању поступак за накнаду 
штете, ову формулацију треба избегавати. Ако је дужник тужен у неком 
поступку за наплату потраживања, поступак се не води против њега, 
већ се од њега захтева извршење једне обавезе имовинске природе. Да-
кле, поступак по тужби за намирења потраживања је ad patrimmonium, 
а не ad personam. Отуда се чини да је за ову норму прикладније законо-
писање – „трошкови покушаја наплате од дужника“, пошто одговор-
ност за трошкове поступка наплате обухвата издатке у том погледу без 
обзира на то колико дуго је трајао поступак. Држимо да би уношење 
атрибута „разумни“ трошкови покушаја наплате допринело остварењу 
циља норме. На овај начин се умањује могућност да се у ситуацији када 
је уговорена одговорност за бонитет, трошкови намирења лажно прика-
жу и превале на леђа уступиоца.

807 Опширније о односу каузе и еквивалентности Ж. Ђорђевић (1958), стр. 25–27.
808 С. Јакшић (1960), стр. 423.
809 Чл. 1694 ФГЗ. 
810 § 1397 АГЗ.
811 Ово решење је у складу с оним из швајцарског права чл. 173 (1) ШвОЗ. Тако и чл. 

1529 (2) ШпГЗ. 
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б.а.б. Утицај савесности уступиоца

Творци НСГЗ додатно прописују да се већа одговорност од оне за 
примљену накнаду и евентуалне трошкове не може уговорити ако је 
уступилац савестан (ст. 3 чл. 493 НСГЗ, према алтернативи). Приватна 
аутономија је овде спутана субјективним ограничењем. Ако пођемо од 
тога да се савесност претпоставља, онда је на пријемнику терет дока-
зивања да је уступилац знао или је према околностима могао да зна да 
потраживање неће бити наплаћено. Чини се да правило о доказивању 
околности да ли је неко лице нешто знало или могло да зна у погле-
ду трећег лица у овом случају дужника, на пример, да ли ће тај трећи 
(дужник) бити у могућности да изврши дуговану чинидбу (када потра-
живање доспе) није нарочито прикладно за савремено право у коме 
постоји тежња за бржим окончањем евентуалних спорова. Поменути 
швајцарски узор норме у НСГЗ (чл. 173 (1) ШвЗО) не регулише питање 
да ли се може уговорити већа одговорност уступиоца, нити ову могућ-
ност на било који начин везује за савесност уступиоца. Кореспондентна 
норма из Италијанског грађанског законика (ИГЗ) каже да уговарање 
веће одговорности у овом случају не производи дејство, али се такође 
не помиње савесност или несавесност уступиоца.812 Чини се да савес-
ност на овом месту помиње само ШпГЗ, у коме постоји правило да не-
савестан продавац одговара за сву причињену штету и трошкове.813

Принципи UNIDROIT, Конвенција UNCITRAL о уступању, PECL 
и DCFR не улазе у питање савесности уступиоца. У случају давања га-
ранције пријемнику да ће дужник извршити обавезу, уступилац се, по 
правилу, изједначава са јемцем. Ако пријемник не успе са захтевом пре-
ма дужнику, он се може обратити уступиоцу као јемцу за наплату. Ако 
дужник не измири обавезу, плаћа уступилац, након чега се активира 
његово право на регрес.

У нашем праву, код уговора у привреди „јемац одговара повериоцу 
као главни дужник за целу обавезу и поверилац може захтевати њено 
испуњење, било од главног дужника било од јемца или обојице у исто 
време. Ако нешто друго није уговорено.“814 Он се појављује као јемац 
платац,.815 с тим што важи правило да нема места јемству, ако је једна 
тражбина случајно или кривицом цесионара постала ненаплатива.816

812 Видети: Коментар уз чл. 1267 ИГЗ A. Zaccaria у: Cian, Trabucchi (2008), стр. 1311.
813 Чл. 1529, ст. 3 ШпГЗ.
814 Пресуда Вишег трговинског суда, Пж. 1882/2006(2) од 30. маја 2007. године, Paragraf 

Lex.
815 „Јемац платац солидарно са главним дужником одговара за његове обавезе према 

повериоцу за које је јемчио.“ Пресуда Вишег трговинског суда, Пж. 9005/2008(1) од 
29. децембра 2008. године, Paragraf Lex.

816 С. Митриновић (1913), стр. 192.



Дeo II: O правним дејствима цесије 141

б.б. За „кад“ се гарантује
У погледу става 4, чл. 493 НСГЗ (према алтернативи), у коме се 

прецизира на који тренутак се, ако је уговорена, односи уступиочева 
одговорност за наплативост, сматрамо да у ситуацији када велики део 
уступљених потраживања, у укупном обрту на тржишту, чине будуће 
тражбине, није нужно регулисати ово питање.817 Чини се стога да ово 
правило помало оптерећује сам текст Нацрта.

б.в. Препорука

На основу свега горе аргументованог, предлог правила у погледу га-
ранција које уступилац даје пријемнику може да гласи:

Одговорност за истинитост потраживања
Уступилац одговара за истинитост потраживања уступљеног угово-

ром у часу кад је извршено уступање.
Одговорност за дужникову солвентност
Уступилац не одговара пријемнику за дужникову способност ис-

пуњења уступљеног потраживања.
Ако је тако уговорено, уступилац одговара за испуњење дужникове 

обавезе као јемац, па и у том случају само до висине накнаде коју је до-
био од пријемника, као и за износ камате, трошкова уступања и разум-
не трошкове поступка у коме је пријемник захтевао намирење од дуж-
ника.

4.4.5. Гаранције у погледу уступивости

У делу истраживања посвећеном гаранцији продавца у погледу исти-
нитости потраживања, истакли смо да уступилац јемчи да у погледу 
предметног потраживања не пoстоје законска или уговорна ограничења 
уступања.818 Ипак, сматрамо да ова гранција заслужује посебну пажњу, 
па јој из тог разлога посвећујемо и посебно поглавље. Иако смо у увод-
ном делу указали на начелну уступивост потраживања у упоредном 
праву, ово правило познаје одређене изузетке.

У немачком праву „потраживање не може бити уступљено када чи-
нидба неком другом лицу као повериоцу не може уследити без промене 
садржаја или када је уступање искључено споразумом са дужником“.819

817 Занимљиво је решење из шпанског права које каже да ако се савестан уступилац 
учинио одговорним за дужникову солвентност и ако се уговорници нису ништа 
договорили у погледу трајања ове одговорности, она може трајати само једну годи-
ну, од тренутка уступања ако је потраживање доспело. Ако потраживање није дос-
пело, одговорност ће трајати једну годину по доспелости. Чл. 1530 (1) (2). ШпГЗ.

818 Видети: Коментар уз чл. 9.1.15 (b) Принципа UNIDROIT. F. Mazza у: Vogenauer, 
Kleinheisterkamp (eds.), (2009), стр. 1022. 

819 Опширније о забрани уступања које води промени садржаја (нем. „Inahltänderung“) 
или услед споразума (нем. „Vereinbarung“). Видети: § 399 НГЗ. 
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У швајцарском праву, тражбина је уступива, осим ако то није про-
тивно закону, ако није искључено договором цедента и дужника-цесуса 
(pactum de non cedendо) или ако неуступивост произилази из саме при-
роде правног односа из кога потраживање потиче.820

Изгледа да се, осим законских и уговорних ограничења, овде могу 
уочити и неке друга ограничења која по својим сличностима формирају 
специфичене групе.

4.4.5.1. Неуступива потрaживања

У српском праву се сматрају неуступивим она потраживања чији 
је пренос забрањен законом, она код којих се пренос противи приро-
ди потраживања или која су везана за личност. У упоредном праву се 
углавном сматрају неуступивим она потраживања код којих се због 
природе чинидбе или природе иницијалног повериоца и дужника и не 
може разумно очекивати од дужника да обавезу изврши неком другом 
осим повериоцу.821 Међутим, то правило се не примењује ако се дуж-
ник у складу са начелом приватне аутономије сложио са уступањем. 
Следствено томе, сва ограничења уступања ћемо поделити на основу 
два критеријума:

а) према разлозима који оправдавају неуступивост и
б) пpема последицама до којих та ограничења доводе у случају ус-

тупања.

а) Подела ограничења према разлозима који оправдавају 
неуступивост

Изгледа да се забранама које неко потраживање стављају ван про-
мета може приступити на више начина. У овом раду их делимо на:

• ограничења уступања с обзиром на предмет и каузу престације,
• ограничења уступања с обзиром на природу односа субјеката из 

изворне облигације,822

• ограничења уступања с обзиром на субјекте.

а.а. Неуступивост изведена из природе предмета и каузе изворне 
облигације

„Потраживања из недопуштених правних послова (на пример, ку-
попродаја опојних дрога, оружја која не могу бити у својини физичких 

820 Према чл. 164 (1) ШвОЗ. Опширније видети: H. Hausheer (1993), стр. 4.
821 Чл. III.–5:109 DCFR (2009).
822 У немачком праву се тако сматра да захтеви из одређених правних односа нису 

уступиви због правне природе захтева или правног односа. Münchener, Roth, II 
(2007), стр. 2507.
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лица, потраживања по основу проституције и сл.), не могу бити ни пред-
мет цесије.“823 Некада сама престација по својој природи може бити за-
коном дозвољена, али ограничење произилази из циља (каузе) које су 
стране у изворном облигационом односу имале у виду приликом њего-
вог заснивања. Наменски кредит одобрен, на пример, за изградњу стам-
беног објекта или куповину пољопривредног семена не може се усту-
пити, зато што је кауза овог уговора таква да је банка одобрила кредит 
са одређеном наменом.824

Тако немачко право забрањује уступање потраживања чија се садр-
жина мења услед уступања.825 На пример, ако неко уступа потраживање 
исплате зајма одобреног по специјалном (субвенционисаном режиму) 

за који пријемник није квалификован.826

Уступивост неког потраживања је исључена ако идентитет потра-
живања као предмета уступања не бива очуван.827 Ову концепцију сле-
ди и аустријско право, у којем се сматра да је потраживање неуступиво 
„ако дугована чинидба не може без промене предмета чинидбе да усле-
ди другом лицу, које није изворни поверилац“.828

Некада је чинидба тренутна, па је уступање излишно. Таква је ситу-
ација продаје из руке у руку (нем. „Handkauf “), на пример, код купови-
не у продавници, где се практично стапају уговор о куповини и његово 
испуњење.829 Међутим, могуће је да престација није тренутна, али да је 
њена природа таква да чини тражбину неуступивом, с обзиром на окол-
ности конкретног уговора. Ако је уговор о паркирању закључен тако да 
власник паркираног возила плаћа јавној гаражи накнаду према времену 
трајања оставе,830 власник паркираног возила не може пренети на дру-
гога своју тражбину. Разлози за немогућност уступања су овде фактич-
ке природе. Ако се контрола уласка и изласка врши путем постављене 

823 О. Антић (2011а), стр. 124.
824 С тим што је овде могуће аргументовати да је потраживање из таквог кредита не-

уступиво и зато што је везано за личност којој је одобрен кредит.
825 Неко потраживање не може бити уступљено када дугована чинидба не делује за 

неког другог као изворног повериоца без промене садржаја чинидбе. Staudinger, 
Busche, II (2005), стр. 87.

826 J. Klauer Rakob, „Germany“ у: Sigman, Kieninger (eds.), (2009), стр. 102. 
827 Staudinger, Busche, II (2005), стр. 88.
828 M. Lukas (2000), стр. 246.
829 H. Koziol, R. Welser, II (2007), стр. 166.
830 Неки аутори овај посао карактеришу као оставу, ако се као објекат за паркирање 

појављује посебно паркиралиште, то јест јавна гаража. Светислав Јанковић, „Про-
блем одговорности јавне гараже за нестанак возила из гаражног простора“, Право 
и привреда 10–12/2011, стр. 194. У пракси наших судова заступљено је супротно 
становиште. „За крађу возила из јавне гараже не одговара јавно предузеће, вла-
сник гараже, јер није преузео обавезу чувања возила, већ само обезбеђења паркинг 
простора, па се не ради о уговору о остави.“ Пресуда Врховног суда Србије, Прев. 
186/97 од 28. маја 1997. године – Судска пракса привредних судова – Билтен бр. 
4/1997 – стр. 117.
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рампе, два власника возила се не могу једновремено послужити истом 
паркинг картом.

Слично је код уговора о међуповезивању, где су уговорне стране 
правни субјекти који пружају телекомуникационе услуге коришћењем 
сопствене или туђе телекомуникационе мреже.831 Потраживање услу-
ге међуповезивања из овог уговора не може бити уступљено другом 
субјекту,832 из разлога што мреже на које се уговор односи морају бити 
у „физичкој и логичкој вези“.833 Уступање потраживања услуге интерко-
некције коси се са каузом изворног уговора, који је узајамнообвезан и 
по правилу подразумева обвезивање уговорних страна да ће, уз одгова-
рајућу накнаду, обављати транспорт сигнала који је потребан саугова-
рачу ради извршавања телекомуникационих услуга, при чему је сврха 
уговора у томе да корисници једне мреже добију приступ корисницима 
или телекомуникационим услугама друге мреже.834

Уступање није допуштено и ако захтев не може да се издвоји из 
контекста изворног облигационог односа и да се осамостали према дру-
гим захтевима.835 Акцесорна права се тако не могу раздвојити од гла-
вног захтева. Она нису самостално уступива и код уступања главног 
захтева прате његову судбину.836 Чини се да у ову групу спадају и права 
обликовања,837 на пример, право прече куповине.838

Некада сам начин на који уговорници стипулишу престацију води 
неуступивости потраживања. На пример, у једном случају из енглеске 
судске праксе839 престација једног уговорника је утаначена тако да је, 
по својим практичним последицама, учињена личном. Сходно уговору, 
фармер је преузео обавезу да локалног пекара снабдева (јестивим) јаји-
ма потребним за његову годишњу производњу. Нешто касније, пекар 
прода пекарску радњу већој компанији, уступајући притом и потражи-

831 Мирјана Марковић, Уговор о међуповезивању јавних телекомуникационих мрежа, 
Београд 2008, стр. 110.

832 С друге стране, чини се да је потраживање накнаде за услугу међуповезивања коју 
плаћа тражилац међуповезивања, по правилу, уступиво. Опширније о обавези 
плаћања накнаде за услугу међуповезивања видети: М. Марковић (2008), стр. 201–
205

833 Вод за интерконекцију (енг. „interconnection link“) протеже се од одређене приступ-
не тачке (енг. „access point“) једне мреже до одређене приступне тачке друге мре-
же... Видети: М. Марковић (2008), стр. 65–66.

834 М. Марковић (2008), стр. 12, 27 и 104.
835 Münchener, Roth, II (2007), стр. 2506.
836 С једне стране, ово важи за акцесорна права са циљем обезбеђења § 1153 (2) НГЗ 

и за јемство, а с друге стране, за помоћна права, као на пример захтева за обаве-
штењем, полагањем рачуна, предајом потврда, издавањем признанице. Münchener, 
Roth (2007), стр. стр. 2509.

837 Münchener, Roth, II (2007), стр. 2506.
838 Обично се у немачком праву наводе као неуступиви и захтев из предуговора, али 

и неки други, на пример, захтеви за одобравање годишњег одмора. Међутим, не и 
захтев на плаћање посла. Münchener, Roth (2007), стр. 2507.

839 Видети: Kemp v Baerselman, [1906] 2 KB 604.
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вање на испоруку јаја. Услед таквог развоја догађаја, фармер је одбио да 
испоручи јаја. Суд га је у том смислу подржао, држећи да је код права на 
испоруку, у конкретном случају, уочљив лични елемент. Ово из разлога 
што се изворна обавеза састојала у испоруци јаја у обиму довољном за 
задовољење личних потреба.840

Такође се може говорити и о забрани уступања која проистиче из 
природе престације и у оним случајевима када, услед уступања потра-
живања, испуњење изворне престације постаје „значајно теже“.841 С 
тим у вези, може се навести следећи пример. Ако једно лице закључи 
уговор са компанијом за производњу и продају паркета, тако да се ње-
гова чинидба састоји у физичко-техничком обезбеђењу складишта ове 
компаније по цени од 300 евра на месечном нивоу, а у међувремену 
компанија прода ово складиште и потраживање у погледу његовог обез-
беђења пренесе на купца. Ако купац у продато складиште смести скупу 
електронску опрему намењену даљој продаји, престација дужника се не 
мења „само на папиру“. Дужник би у таквом случају могао доказивати 
да је уступање забрањено због тога што, услед уступања, изворно уго-
ворена чинидба за њега постаје „битно отежана“. Према Принципима 
UNIDROIT, уступање неновчаних чинидби допуштено је само ако усту-
пање не чини обавезу дужника значајно тежом (енг. „significantly more 
buredensome“).842

Осим потраживања која су неуступива из разлога што би њихово 
уступање довело до значајне измене у природи или садржини захтева 
или учинило контрачинидбу мање вероватном,843 уступање неће про-
изводити дејство ако дужникова обавеза зависи од наступања услова, а 
уступање повећава вероватноћу његовог наступања.844

Изгледа да се о допуштености уступања може одлучивати само од 
„случаја до случаја“.845 При томе се, пре свега, мора водити рачуна о томе 
да је циљ овог правила заштита дужника који не учествује у уступању.846

а.б. Неуступивост изведена из природе односа субјеката у изворној 
облигацији

а.б.а. Потраживања везана за личност

Својевремено је у СГЗ унета норма о забрани уступања права ве-
заних за личност. „Права за личност чију везана, која с њом престају 

840 G. Tolhurst (2006), стр. 216–217.
841 W. Wiegand, C. Zellweger – Gutknecht (2005), стр. 34.
842 Слично и чл. 11:302 PECL.
843 Чл. III.–5:109 DCFR. C. von Bar, E. Clive (eds.), II (2009), стр. 1039.
844 G. Tolhurst (2006), стр. 280.
845 Видети: Коментар уз чл. 9.1.3 Принципа UNIDROIT, F. Mazza у: Vogenauer, Kleinhei-

sterkamp (eds.), (2009), стр. 979.
846 Видети: Коментар уз чл. 9.1.3 UNIDROIT Принципа, F. Mazza у: Vogenauer, Kleinhei-

sterkamp (eds.), (2009), стр. 979.
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и ишчезавају, другом уступити се не могу.“847 Слично правило остаје 
очувано и у ЗОО.848

У немачком праву се, у таквим случајевима, неуступивост изводи 
из околности да је личност повериоца суштинска за садржај (идентитет) 
захтева. На пример: захтеви везани за личност (нем. „personengebundene 
Ansprüche“) или строго лични захтеви (нем. „höchstpersönliche 
Ansprüche“).849

У италијанском праву је искључена могућност уступања потра-
живања која су строго личне природе (итал. „carattere strettamente 
personale“).850

У руском праву такође није допуштен пренос права која су нераски-
диво повезана са личношћу повериоца (руск. „неразрывно связанных с 
личностью кредитора“).851

У правној књижевности се као примери строго личних захтева оби-
чно наводе нека специфична потраживања накнаде штете или потра-
живања издржавања. Чини се да у групу потраживања везаних за лич-
ност несумњиво спадају и она која би настала из споразума о донирању 
органа у сврху лечења852 и споразума о in vitro оплодњи.853

а.б.б. Строго лична потраживања накнаде штете

Захтеви ренте због повреде тела и здравља се у немачком праву свр-
ставају у личне захтеве.854

На овом трагу је и англосаксонско право. Код накнаде штете неки 
захтеви су строго лични, на пример, они који су последица оштећења 
здравља или увреде.855 Лице коме је нанета увреда не може уступити 

847 § 865 СГЗ. Готово идентично у аустријском праву „Rechte, die der Person ankleben, 
folglich mit ihr erlöschen, können nicht abgetreten werden.“ Чл. 1393. друга реченица.

848 Члан 436, ст. 1 ЗОО, али и чл. 486, ст. 1 НСГЗ.
849 Münchener, Roth, II (2007), стр. 2507. Тако и у аустријском праву H. Koziol, R. Welser, 

II (2007), стр. 116.
850 Чл. 1260 (1) ИГЗ.
851 Чл. 383 РГЗ. За коментар видети: А. Борисов (2008), стр. 349. 
852 „Узимање органа од живог даваоца органа дозвољено је под условом да је живи да-

валац органа дао писмени пристанак који је израз његове слободне воље даваоца.“ 
Писмени пристанак даваоца органа даје се за тачно одређену медицинску интер-
венцију, односно само за узимање одређеног органа и за тачно одређеног прима-
оца органа. Чл. 43, ст. 1–3 Закон о трансплантацији органа („Сл. гласник РС“, бр. 
72/2009). Опширније о правним аспектима трансплантације вид.: Јаков Радишић, 
„Пресађивање делова човечијег тела другоме – правна питања“, Право – теорија и 
пракса 5–6/2001, стр. 41–50.

853 Опширније о уговорима којим се одређена лица обвезују на in vitro оплодњу. Ненад 
Тешић, „Људски живот in statu nascendi – Питање својине или ограниченог правног 
субјективитета“ – Зборник радова са Саветовања Ново породично законодавство у 
Врњачкој Бањи, 16. и 17. октобар 2006. године, стр. 339–341.

854 Münchener, Roth, II (2007), стр. 2507.
855 G. McMeel (2004), стр. 497;



Дeo II: O правним дејствима цесије 147

другоме своје право на тужбу, али може уступити износ штете који ће 
добити. Укратко, могућност подношења такве тужбе није уступива.856

У руском праву се такође истиче да уступање накнаде за наруша-
вање живота и здравља није допуштено.857

ЗОО изричито прописује као неуступиво право на накнаду штете 
у виду новчане ренте услед смрти блиског лица или услед повреде тела 
или оштећења здравља.858 Слична забрана је прописана за потраживање 
накнаде нематеријалне штете, на пример, за претрпљене физичке боло-
ве, за претрпљене душевне болове због умањења животне активности, 
наружености, повреде угледа, части, слободе или права личности, смрти 
блиског лица као и за страх.859 То свакако обухвата и накнаду душев-
них болова лицу које је неосновано лишено слободе.860 И у овом слу-
чају уступање, пребијање или принудно извршење могуће је ако је износ 
штете утврђен правноснажном судском одлуком или писменим спора-
зумом.861 Ово из разлога што цесионар не може више водити парницу 

856 H. Kötz (1992), стр. 60.
857 Чл. 383 РГЗ, За коментар видети: А. Борисов (2008), стр. 349.
858 Чл. 197, ст. 1 ЗОО. Видети: Зоран Ивошевић, Примена прописа, „Одговор на пи-

тање да ли је законит уговор о уступању (преносу) потраживања накнаде мате-
ријалне штете из собраћајног удеса“, Избор судске праксе 1/2011, Глосаријум, стр. 
27. Сходно томе, у погледу ових потраживања није могућа ни компензација. „За-
брана из члана 341 тачка 4) Закона о облигационим односима која гласи да не може 
престати пребијањем потраживање накнаде штете причињене оштећењем здравља 
или проузроковањем смрти, установљена је у интересу повериоца, што значи да 
дужник, обвезник накнаде такве штете, не може тражити да пребијањем престане 
његова обавеза по наведеном основу позивајући се на своје потраживање према 
оштећеном по неком другом основу.“ Видети: Решење Окружног суда у Ваљеву, Гж. 
1008/2004 од 24. Јуна 2004. године, Paragraf Lex.

859 „Само правомоћно досуђено или писменим уговором признато потраживање нак-
наде за неимовинску штету прелази на насљеднике оштећеног. Тако утврђено од-
носно признато потраживање накнаде неимовинске штете оштећени може цесијом 
пренијети на другог (чл. 436. ст. 1. ЗОО).“ Vrhovni sud Hrvatske, broj: Gž–2394/72 od 
31. 5. 1973. godine – Naša zakonitost, br. 7/1971, str. 570; Исто и Врховни суд Југосла-
вије, број: Рев–319/73 од 20. новембра 1973. године – Привредно-правни приручник, 
бр. 4/1975, стр. 59.

860 „Накнада штете због неоснованог лишења слободе, за претрпљене душевне боло-
ве, заснива се на чињеницама, као што су углед који је оштећени раније уживао у 
својој средини, однос средине према њему после лишења слободе и време трајања 
лишења слободе“(...) „Код оцене постојања душевног бола као првог услова за до-
суђивање нематеријалне штете, полази се од вредности повређеног добра и начина 
на који је повреда учињена. Притом се мора водити рачуна о принципу индивиду-
ализације нематеријалне штете као додатном корективном критеријуму, имајући 
у виду посебна лична својства оштећеног.“ Пресуда Врховног суда Србије, Рев. 
2143/2005 од 20. октобра 2005. године, Paragraf Lex.

861 Чл. 204, ст. 2 ЗОО. Д. Хибер у: Антић, Хибер, Ђурђевић (2011), стр. 17. Код од-
говора на правно питање „Да ли је правно могуће да поверилац своје потражи-
вање по основу правноснажне пресуде путем уговора о уступању потраживања 
(цесије) пренесе на неко треће правно лице?“, Виши трговински суд недвосмисле-
но потврђује начело преносивости и између осталог каже: „Чак и у ситуацијама у 
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за накнаду против воље цедента – оштећеника и што је износ накнаде 
одређен.862

Дилему у погледу допуштености може отворити уступање износа 
накнаде материјалне штете у случају повреде части и ширења неистини-
тих навода према ЗОО,863 као и накнаде материјалне штете коју (осим 
нематеријалне штете) неко лице може захтевати тужбом против одго-
ворног уредника због повреде права на приватни живот, односно права 
на лични запис.864 Питање уступивости овог потраживања је нарочито 
занимљиво, ако се узме у обзир да повређени, ако је објављеном ин-
формацијом неовлашћено употребљен лични запис или податак из при-
ватног живота, чак може од оснивача јавног гласила тужбом захтевати 
део добити остварене објављивањем, сразмерно томе колико је употре-
ба његовог личног записа или података из приватног живота доприне-
ла остварењу добити.865 Како у закону нема помена о забрани уступи-
вости овог потраживања, чини се да је, сходно начелу прометљивости, 
потраживање накнаде материјалне штете и дела добити који се може 
захтевати због такве повреде права уступиво.866 Сматрамо да се, у овом 
случају, не може говорити о потраживањима која су по својој природи 
неуступива или везана за личност. Ова накнада, истина, настаје као по-
следица повреде личног права, услед неовлашћене употребе еманације 
личног права, на пример, фотографије. Међутим, располагање таквим 
еманацијама личног добра је у начелу допуштено (уз накнаду или без 

којима се одређена потраживања по самом закону не могу цедирати као потражи-
вање накнаде нематеријалне штете, од ове законске забране се одустаје уколико је 
исто утврђено правноснажном судском одлуком, па се у тој ситуацији чак и за ово 
потраживање дозвољава цесија. Према изнетом, чињеница да је одређено потра-
живање утврђено правноснажном пресудом, није разлог за забрану преноса истог 
путем цесије на треће лице, уколико нема других законом предвиђених разлога.“ 
Видети: Правни став Вишег трговинског суда изражен кроз одговор на питање тр-
говинских судова утврђен на седници Одељења за привредне спорове одржаној 27. 
септембра 2004. године – Судска пракса трговинских судова – Часопис за привред-
но право, бр. 3/2004, стр. 107.

862 Према проф. Станковићу, није нужно да се све што је морална штета налази ван 
промета. На пример, „могуће је да је жртва прибавила себи неко задовољство нов-
цем добијеним на зајам, а изостаће задовољство које би се могло прибавити су-
мом досуђеном на име накнаде и право на накнаду употребиће се да се ликвидира 
обавеза из зајма. Овакво резоновање је утолико умесније, што новац може бити 
добијен на зајам после претрпљене неимовинске штете, тако да позајмљена сума 
најдиректније врши функцију коју треба да врши сума добијена на име накнаде.“ 
Обрен Станковић, Накнада штете, Београд 1998, стр. 105–106.

863 Чл. 198, ст. 1 ЗОО.
864 Чл. 46, ст. 1, тачка 3 Закон о јавном информисању („Сл. гласник РС“, бр. 43/2003, 

61/2005 и 71/2009).
865 Видети: чл. 46, ст. 2 Закон о јавном информисању.
866 Ако је реч о већим износима, у пракси ће се сигурно, у том контексту, отварати и 

питање уступања дела спорног потраживања адвокату. О овој дилеми опширније, 
нешто касније, у посебном одељку.
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накнаде). Природно је онда да буде отуђиво и потраживање које настаје 
као последица повреде ових права.

а.б.в. Потраживања издржавања

„Потраживања која су везана за издржавање, законско или уговорно 
(на пример, на основу уговора о доживотном издржавању), начелно су 
непреносива.“867

Захтев за издржавање се, у немачком праву, убраја у строго личне 
захтеве.868

У руском праву се такође истиче непреносивост потраживања из-
државања (руск. „требований об алиментах“).869

Слично је и у италијанском праву870 и енглеском праву.871 Међутим, 
ако се доспели износи алиментације осамостале у посебене имовинске 
захтеве ius singularis, онда их је као и већину других потраживања мо-
гуће уступати, без обзира на природу облигације из које извиру. Према 
мишљењу проф. Антића, „доспеле рате је ипак могуће цедирати, на при-
мер, дужник није плаћао алиментацију у току трајања спора, и то све до 
правноснажности пресуде, па је треће лице новчано помагало поверио-
ца, због чега поверилац пренесе на трећег доспеле оброке алиментације 
у циљу враћања дуга“.872

а.б.г. Потраживања из уговора закљученог с обзиром на личне 
способности  и поверење

Као неуступива се по правилу наводе и потраживања из уговора 
закључених intuitu personae.873 У енглеском праву „уговорна права која 
укључују личне способности (енг. „personal skills“) на страни повериоца, 
или друге личне квалитете (енг. „personal qualifications“), као што је ње-
гова кредитна способност, не могу се уступати.“ 874 Слично је и са потра-
живањима из послова који подразумевају лично поверење (енг. „personal 
confidence“).875 Право да се неко лице упосли на основу уговора о раду 

867 О. Антић (2011а), стр. 124. Д. Хибер у: Антић, Хибер, Ђурђевић (2011), стр. 17.

868 Видети: Münchener, Roth, II (2007), стр. 2507.
869 Чл. 383 РГЗ. Коментар видети: А. Борисов (2008), стр. 349.
870 Итал. „Il credito alimentare non può essere ceduto.“ – чл. 447 (1) ИГЗ. За Коментар 

видети: A. Zaccaria у: Cian, Trabucchi (2008), стр. 449.
871 Re Robinson (1884) 27 Ch.D. 160. Наведено према: А. Burrows у: Chitty on Contracts (2008), 

стр. 1349, фн. 173.
872 О. Антић (2011а), стр. 124.
873 Према проф. Перовићу, „уговори закључени intuitu personae су такви уговори код 

којих лична својства једног или оба уговорника представљају одлучујући елемент 
њихове сагласности, тако да је извршење обавезе или стицање права строго везано 
за оног уговорника због чијих је личних својстава уговор и закључен“. С. Перовић 
(1990), стр. 232.

874 А. Burrows у: Chitty on Contracts (2008), стр. 1352.
875 Furmston, Cheshire, Fifoot (2007), стр. 656. G. Treitel (2003), стр. 694.
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је јасно неуступиво,876 али су плате и дневнице које се дугују запосле-
ном обично уступиве.877 До преноса права из уговора о раду може доћи 
и у случају статусне промене, односно промене послодавца.878 У једном 
случају из пословне праксе, издавач и писац су закључили издавачки 
уговор по коме је писац преузео обавезу да у одређеном року заврши 
роман и преда рукопис издавачу. Издавач је уступио своје потраживање 
другој издавачкој кући, али то није произвело правна дејства у односу 
на писца, јер је углед који одређена издавачка кућа ужива на тржишту 
био од значаја за њен избор као друге уговорне стране.879

У правној књижевности се додатно истиче да се потраживања из 
уговора са лекаром, архитектом или адвокатом880 која захтевају спе-

876 „Сматра се да послодавац не може да уступи другоме обећану престацију запос-
леног.“ G. Treitel (2003), стр. 693. „Employment agreement“ се и у праву Aустралије 
наводи као пример уговора који подразумева одрећени степен личног односа. 
Видети: Lindy Willmott, Sharon Christensen, Des Butler, Bill Dixon, Contract law, Mel-
bourne: Oxford Univ. Press, 2009, стр. 431.

877 А. Burrows у Chitty on Contracts, (2008), стр. 1352. Ако на овај начин приступимо 
уговору који закључују спортиста и спортска организација у нашем праву. Профе-
сионални спортиста заснива радни однос са спортском организацијом закључењем 
уговора о раду, међутим, уговорници могу посебно уговорити давање једнократ-
них накнада спортисти које немају карактер зараде (накнада на име закључења 
уговора, накнада за коришћење лика спортисте). Видети: чл. 12, ст. 3 Закон о спор-
ту, „Сл. гласник РС“, бр. 24/2011. Професионални спортиста може бити привреме-
но упућен у другу спортску организацију, на основу писменог споразума спортске 
организације у коју се упућује и спортске организације са којом је у радном односу, 
уз сагласност професионалног спортисте (чл. 12, ст. 6 Закон о спорту). Допуштено 
је, дакле, само уступање уговора, али не и цесија потраживања од стране спортске 
организације. Супротно томе, професионални спортиста може трећим лицима ус-
тупити уговорену накнаду. Опширније о правима и обавезама спортиста, видети: 
Марко Перовић, „Права и обавезе спортиста“, Правни живот 9/2010, стр. 513–515.

878 У нашем радноправном законодавству се у погледу права запослених код промене 
послодавца прописује да у случају статусне промене, односно промене послодавца, у 
складу са законом, послодавац следбеник преузима од послодавца претходника оп-
шти акт и све уговоре о раду који важе на дан промене послодавца. Чл. 147 Закон 
о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005 и 54/2009) – ЗОР. Ипак, овде се ради 
о преузимању уговора о раду као таквих за који се тражи сагласност повериоца. 
„Послодавац претходник дужан је да о преношењу уговора о раду на послодавца 
следбеника писменим путем обавести запослене чији се уговор о раду преноси. Ако 
запослени одбије пренос уговора о раду или се не изјасни у року од пет радних дана 
од дана достављања обавештења о преносу, послодавац претходник може запосле-
ном да откаже уговор о раду.“ Чл. 149 ЗОР. У упоредном праву се такође истиче да у 
ситуацији продаје посла као таквог (енг. „on transfers of a business by sale“) или пре-
носа на основу самог закона (на пример код стечаја), долази до законског новирања, 
тако да сва права и дужности на основу уговора о раду производе дејство и између 
запосленог и пријемника. Beatson, Burrows, Cartwright (2010), стр. 674.

879 Видети: Lando, Clive, Prum, Zimmermann (еds.), PECL: III (2003), стр. 110. Међутим, 
аутор може да уступи право на накнаду од издавача (енг. „to be paid royalties“). А. 
Burrows у: Chitty on Contracts (2008), стр. 1352 

880 Тако се у аустријском праву због повреде обавезе о чувању тајне истиче као недоз-
вољено уступање адвокатског хонорара (нем. „Honorarforderung“) без сагласности 
клијента. H. Koziol, R. Welser, II (2007), стр. 116–117.
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цифична знања не могу уступати.881 У једном таквом случају,882 уго-
вор је закључен са двојицом ортака – архитеката, од којих је један кас-
није замењен. Тим поводом, Суд је закључио да је „обавеза архитекте 
у начелу лична, јер захтева специјално знање, вештину и укус, што 
укључује елементе личног поуздања и доводи до тога да је овај уговор 
у одсуству једног архитекте неизвршив, јер је уговор закључен с обзи-
ром на вештину двојца архитеката“.883 Слично и у једном другом слу-
чају, који је изазвао пажњу прaвничке јавности, Don King Promotions 
Inc v Warren,884 уговор је закључен између водећег промотера бокса 
из САД и Енглеске. Сврха уговора је била да се ортачки промовише 
бокс у Европи. Енглески промотер Варен (Warren) тако је у ортак-
лук унео све своје постојеће уговоре са боксерима (енг. „promotion 
and management contracts“). Ово уступање начелно није производило 
дејства јер је већина уговора са боксерима укључивала забрану усту-
пања. Осим тога, однос између менаџера и боксера је личне природе 
и није подобан за уступање. Ипак, Суд је закључио да неваљано ус-
тупање (енг. „ineffective assignment“) треба разумети као декларацију 
траста (енг. „declaration of trust“). Ово зато што је намера уговорника 
да у интересу ортаклука уговори о вођењу каријере боксера опстану, 
па је прихватање ортака као „trust“-ија пригодан начин да се постигне 
тај резултат.885 Дакле, видимо да је енглески суд и овде водећи рачу-
на о намери уговорних страна тумачио уговор са циљем његовог очу-
вања. Међутим, у енглеском праву се јавља и становиште да користи 
из уговора не могу бити уступљене ако је јасно да је дужник вољан да 
своју обавезу испуни само одређеном повериоцу (енг. „in favor of one 
pariculare creditor“) и да би било неправедно нагонити га на чинидбу 
другом повериоцу.886

У руском праву важи слично правило да се без сагласности дуж-
ника не може уступити потраживање код којег личност повериоца има 
нарочит значај (руск. „существенное значение“) за дужника.887

Видели смо да је у немачком праву уступивост неког потраживања 
исључена, ако идентитет потраживања услед уступања није очуван.888 
Исто важи и у другим случајевима када дужник, с погледом на његове 
интересе, не може претпоставити да следи промена повериоца, на при-

881 У овим случајевима идентитет повериоца улази у каузу. Д. Хибер у: Антић, Хибер, 
Ђурђевић (2011), стр. 17.

882 Smith v Board of Education of City of Liberal (1924) 222 P 101.
883 G. Tolhurst (2006), стр. 228, фн. 493.
884 [1999] 2 All ER 218. 
885 Наведено према: Furmston, Cheshire, Fifoot (2007), стр. 659–660.
886 G. Treitel (2003), стр. 693.
887 Чл. 388 (2) РГЗ. За коментар видети: А. Борисов (2008), стр. 351.
888 Staudinger, Busche, II (2005), стр. 88.
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мер: код уговора о делу889 (израда портрета).890 У правној књижевности 
је увек актуелно и питање могућности уступања потраживања хонорара 
из уговорних односа заснованих на поверењу (нем. „Honorarfonderungen 
aus Vertrauensverhältnissen“).891 Ова потраживања се сматрају неуступи-
вим, ако цедент уступањем преноси и поверљиве податке из иницијал-
ног облигационог односа, на пример, оне који се тичу повода, врсте и 
обима хонорара.892 Овде се обавеза информисања пријемника коси са 
обавезом чувања тајне коју уступилац дугује дужнику. Нарочита опа-
сност од преноса података везаних за личност постоји код уступања 
потраживања хонорара: лекара, зубара, адвоката, патентних заступника 
и пореских саветника.893

Природа неких уговора је таква да почивају на поверењу. На при-
мер, уговор о лечењу којим се заснива однос лекар – пацијент је по-
верљиве природе, па лекар не може другоме уступити потраживања 
која произилазе из његове лекарске праксе.894 Лекару је забрањено дава-
ти информације о пацијентима, осим ако се пацијент одрекао права на 
заштиту личних података и сагласио са уступањем.895 Ипак, код приме-
не ових правила мора се водити рачуна и о томе да ли уступање траж-
бина заиста погођа оне интересе којима треба заштита. Тако се не може 
прихватити да су потраживања накнада које клијенти плаћају ветерина-
ру неуступива из разлога чувања поверљивих података.

Када се расправља о уступању потраживања банака обично се исти-
че да дужност чувања банкарске тајне (нем. „Bankgeheimnis“) обвезује 
банку на заштиту клијента, односно ћутање о свим информацијама или 
вредносним судовима у погледу одређеног клијента.896 Општа дужност 
поверљивости (енг. „general duty of confidentiality“) која је иманентна 

889 Потраживања везана за личност су и потраживања из уговора о делу. Видети: Б. 
Гавански (1982), стр. 61.

890 Исто и код уговора о лечењу. Münchener, Roth, II (2007), стр. 2510.
891 Münchener, Roth, II (2007), стр. 2510.
892 Пренос ових информација се може сматрати неопходном претпоставком да у слу-

чају спора цесионар успешно оствари потраживање. Münchener, Roth, II (2007), 
стр. 2510.

893 Ови подаци су заштићени законском и кажњивом обавезом ћутања (нем. 
„Schweigepflicht“). Видети: Münchener, Roth, II (2007), стр. 2510; Staudinger, Busche, 
II (2005), стр. 86.

894 Подаци из медицинске документације спадају у личне податке о пацијенту и пред-
стављају службену тајну. Видети: чл. 37 Закон о здравственој заштити („Сл. глас-
ник РС“, бр. 107/2005, 72/2009 – др. закон, 88/2010 и 99/2010). Опширније о атмос-
фери поверења која је важна за успешно постављање дијагнозе и терапију, али и 
успешно функционисање здравствене заштите. Видети: Јаков Радишић, „Дужност 
чувања медицинске тајне“, Анали Правног Факултета у Београду 3–4/2002, стр. 
326.

895 J. Klauer Rakob, „Germany“ у Sigman, Kieninger (eds.), (2009), стр. 103.
896 Давање трећим лицима информација од стране зајмодавца о постојању уговора о 

зајму и уговорним одредбама, или оних информација које је дужник пружио зај-
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за однос банке и њеног клијента, изводи се овде из начела савесности 
и поштења.897 Уступање потраживања које банка има према клијенту 
може се на сличан начин проблематизовати као уступање потраживања 
хонорара из односа заснованог на поверењу.898 Ипак, у правној тео-
рији се истиче да легитимни интереси дужника морају бити доведени 
у равнотежу са потребом за прометом добара на тржишту.899 Стога се 
у модерном праву углавном прихвата становиште да дужност чувања 
личних података о дужнику не одузима банкама могућност уступања 
ових тражбина.900 На пример, немачке банке продају зајмове преносећи 
информације о дужницима, датуму доспелости и износу дуга. Укратко, 
заштита података о личности дужника и дужност чувања банкарске тај-
не у овом случају не повлачи забрану уступања потраживања.901

а.б.д. Потраживања чланова управе из корпоративног зајма

Основне особине корпоративног зајма су да је то наменски зајам 
(за пресељење или куповину акција) који акционарско друштво даје 
члановима управе.902 Одредбе овог уговора којим се зајмопримци при-
вилегују у односу на друга лица (на пример: бенефицирана каматна сто-
па, могућност отпуста дуга и изостанак средстава обезбеђења) у сушти-
ни претварају тражбину из овог уговора у неформалну врсту накнаде 
члановима управе. Ако се има у виду да је разлог одобравања корпора-
тивног зајма додатно везивање члана управе за акционарско друштво, 
неуступивост ове тражбине се може извести и из каузе изворне обли-
гације.

а.в. Неуступивост изведена из природе субјекта цесије

Може се рећи да неуступивост с обзиром на субјекте потраживања 
има неколико својих еманација. У неким случајевима законодавац ради 
заштите јавног интереса искључује могућност уступања потраживања 
одређених категорија уступилаца, а у другим случајевима, закодавац 
штити оне који су по природи своје позиције у „стању нужде“ и „сла-
бија страна“ у одређеном облигационом односу.

модавцу у вези са тим уговором може представљати повреду такве дужности. M. 
Allen (1987), стр. 17.

897 Уопште о начелу савесности и поштења у облигационом праву. О. Антић (2003), 
стр. 267–283.

898 Münchener, Roth, II (2007), стр. 2511.
899 G. McMeel (2004), стр. 488.
900 Банка (зајмодавац) може упознати потенцијалног пријемника са информацијама о 

зајмопримцу, ако то банка сматра прикладним. M. Hughes (1987), стр. 6.
901 J. Klauer Rakob, „Germany“ у: Sigman, Kieninger (eds.), (2009), стр. 103.
902 Опширније о појму и одликама корпоративног зајма као врсти накнаде члановима 

управе. Видети: Вук Радовић, Накнада члановима управе акционарског друштва, 
Препоруке добре праксе корпоративног управљања, Београд 2011, стр. 80–87.
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а.в.а. Потраживања из уговора између држава

Неуступивост потраживања с обзиром на карактер уговорних стра-
на је, чини се, најизраженија код уговора између држава.903

а.в.б. Потраживања плата државних службеника

У енглеском праву је искључена могућност уступања неких потра-
живања која припадају државним званичницима. Уступање њихових 
плата је противно јавном поретку,904 а у теорији се истиче да се таквим 
правилима чува достојанство јавних службеника.905

а.в.в. Потраживања из споразума о признању кривице

У кривичном поступку постоји могућност да окривљени и тужилац 
закључе споразум (енг. „plea bargaining“) да окривљени са своје стране у 
потпуности признаје кривично дело за које се терети, а тужилац за уз-
врат захтева изрицање блаже санкције или одустаје од појединих оптуж-
би.906 Тај споразум увек настаје под условом,907 а може се односити и на 
имовинскоправни захтев.908 У америчком праву (одакле овај институт 
и долази), споразум о признању кривице се најчешће поистовећује са 
уговором.909 Окривљени у зависности од сопствене процене може иско-
ристити или продати своја процесна права. Ако би се окривљеном не-
гирала могућност да се у замену за одређене погодности одрекне својих 

903 Проф. Бартош, на пример, прихвата еклектичку тезу да је међународни уговор сва-
ки акт о сагласности воља између држава који има за циљ да произведе права и 
обавезе држава и који је констатован писмено. Милан Бартош, Међународно јавно 
право, Уговорно право, Београд 1986, стр. 84.

904 Re Mirams [1891] 1 Q. B. 594. Наведено према: А. Burrows у Chitty on Contracts (2008), 
стр. 1349, фн. 172. Прецизније, забрана постоји у погледу пензија и плата које се 
плаћају из националог фонда јавним званичницима. Furmston, Cheshire, Fifoot 
(2007), стр. 656.

905 М. Smith (2007), стр. 314. С обзиром на то да ова лица не могу бити изложена си-
ромаштву, такво уступање се сматра противправним. Видети: W. Anson (1984), стр. 
312.

906 О споразуму о признању кривице у српском праву видети: чл. 282а – чл. 282д За-
коника о кривичном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 70/2001 и 68/2002 и „Сл. гласник 
РС“, бр. 58/2004, 85/2005, 115/2005, 85/2005 – др. закон, 49/2007, 20/2009 – др. закон, 
72/2009 i 76/2010), према новом Законику, споразум о признању кривичног дела чл. 
313–319 Законик о кривичном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011 и 101/2011)

907 Ово из разлога што га суд може решењем одбацити, усвојити или одбити. Видети: 
282в (1) ЗКП (2010), према новом Законику чл. 316–318 ЗКП (2011).

908 Чл. 282б (1) 3) ЗКП (2010). „Окривљени може у споразуму о признању кривице 
прихватити обавезу да у одређеном року врати имовинску корист стечену извр-
шењем кривичног дела, односно да врати предмет кривичног дела.“ чл. 282б (5) 
ЗКП (2010). По новом Законику „Споразум о признању кривичног дела може садр-
жати споразум у погледу имовине проистекле из кривичног дела која ће бити оду-
зета од окривљеног.“ Видети: 314, ст. 2, тачка 3 ЗКП (2011).

909 R. E. Scott, W. J. Stuntz, „Plea Bargaining as Contract“, 101 Yale Law Journal 1909 
(1992).



Дeo II: O правним дејствима цесије 155

уставних права, управо би то значило ограничење слободе и аутономије 
воље.910 Ако се има на уму да странке у кривичном поступку не бирају 
другу страну, тражбина окривљеног из споразума о признању кривице 
природно није уступива.

а.в.г. Потраживања чије уступање угрожава опстанак уступиоца

Права чији је циљ да омогуће имаоцу минимум услова за прежи-
вљавање не могу се уступати.911 Забрана уступања која почива на заш-
тити слабијих, појавила се у римском праву када је забрањено да при-
падници владајућег слоја (magnati, potentes) купују потраживања од 
humiliores.912 Сходно овој традицији, у француском праву постоје две 
категорије потраживања која не могу бити предмет преноса: потражи-
вања неопходна за живот и потраживања чије уступање угрожава јавни 
поредак.913 Полазећи од сличних правнополитичких циљева, енглеско 
право забрањује уступање користи из социјалних давања (енг. „benefits 
under social security legistations“).914 Следствено томе, у нашем праву је, 
на пример, забрањено уступање потраживања социјалне помоћи915 и 
помоћи трудницама.916

а.в.г.а. Потраживања неподобна за залагање
Према општем правилу, потраживање које није уступиво не може 

се заложити нити подзаложити.917 У немачком праву потраживања која 
нису пленива не могу бити предмет цесије.918 Разлози социјално-поли-
тичке заштите изузимају одређена потраживања од залагања и на тај 

910 Опширније о споразуму о признању кривице као уговору странака видети: Вања 
Бајовић, Споразум о признању кривице, Упоредно-правни приказ, Београд 2009, стр. 
66–69.

911 Hein Kötz, Axel Flessner, European Contract Law, Vol. 1 Formation, Validity, and Content 
of Contracts; Contract and Third Parties, Oxford 1997, стр. 269. 

912 М. Милошевић (2011), стр. 326.
913 Е. Cashin-Ritaine (1998), стр. 330.
914 Social Security Administration Act (1992), s. 187. Наведено према: Beatson, Burrows, 

Cartwright (2010), стр. 674.
915 Зоран Ивошевић, „Примена прописа, Одговор на питање да ли је законит уговор о 

уступању (преносу) потраживања накнаде материјалне штете из собраћајног уде-
са“, Избор судске праксе 1/2011, Глосаријум, стр. 27.

916 Видети: Одлуке о додатним облицима заштите трудница и породиља на територији 
града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 1/09 и 6/10). Решење о износу 
једнократног новчаног давања за запослене и незапослене породиље за 2011. годи-
ну „Службени лист града Београда“ 43/2010.

917 H. Hausheer (1993), стр. 5.
918 У смислу § 400 НГЗ и § 850 и § 851 ZPO. Тако и за аустријско право H. Koziol, 

R. Welser, II (2007), стр. 116. С друге стране, постоје потраживања која не могу 
бити предмет извршења, али која су уступива. Овде се нарочито ради о будућим 
потраживањима која технички не могу бити подвргнута поступку принудне на-
плате.
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начин њиховом имаоцу остају минимални приходи потребни за прежи-
вљавање. Ова правила служе не само заштити дужника већ штите и јав-
ни интерес. Рационалној држави је несумњиво у интересу да се избегне 
зависност дужника од система социјалне заштите.919

Према неким ауторима, због своје природе не могу се уступати 
потраживања зараде, накнаде зараде и других примања из радног од-
носа.920 Опште је правило у нашем праву да „послодавац може новчано 
потраживање према запосленом наплатити обустављањем од његове за-
раде само на основу правоснажне одлуке суда, у случајевима утврђеним 
законом или уз писани пристанак запосленог.921 Запослени даје саглас-
ност на обуставу зараде обично при отплаћивању кредита или давању 
издржавања.922 Забрана стављена на зараду извршног дужника по њего-
вом пристанку (административна забрана) има правно дејство решења 
о извршењу на заради.923 Ипак, извршење на заради и пензији, као и на 
накнади зараде може се спровести само до износа од две трећине зара-
де, пензије или накнаде зараде.924 Другим речима, забрана уступања тих 
потраживања у српском праву није апсолутна, већ је њихова уступи-
вост ограничена квантитативно.

919 Staudinger, Busche, II (2005), стр. 88. О правнополитичким циљевима норме § 850а 
bis 850 i видети: Stefan Smid, Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung Band 2 §§ 
511–945, 3 Auflage, München 2007.

920 З. Ивошевић (2011), стр. 27.
921 Чл. 123, ст. 1. ЗОР. Међутим, овде постоји и квантитативно ограничење да посло-

давац може на основу судске одлуке и у случајевима утврђеним законом да запос-
леном обустави од зараде највише до једне трећине зараде, ако законом није друга-
чије одређено. Опширније Зоран Ивошевић, Милан Ивошевић, Коментар Закона 
о раду, Београд 2007, стр. 257.

922 З. Ивошевић, М. Ивошевић (2007), стр. 257
923 Ово под условом да је забрана стављена пре доношења решења о извршењу од-

носно закључка о извршењу (чл. 181, ст. 1 ЗИО). Ипак, изузетно административна 
забрана нема утицаја на спровођење извршења на заради ради намирења потражи-
вања по основу законског издржавања, накнаде штете настале по основу оштећења 
здравља или умањења, односно губитка радне способности и због изгубљеног из-
државања услед смрти даваоца издржавања (чл. 181, ст. 2 ЗИО).

924 Чл. 148, ст. 1 ЗИО. „Ако се извршење спроводи на минималној заради, предмет 
извршења може бити само до једне половине исте (чл. 148, ст. 2 ЗИО). Закон даље 
каже да се став 1. овог члана примењује и на плату официра, подофицира, војни-
ка по уговору, војног службеника, као и на примања лица у резервном саставу за 
време војне службе. Извршење на примању ратних и мирнодопских војних инва-
лида по основу инвалиднине, ортопедског додатка и инвалидског додатка може се 
спровести само за потраживања по основу законског издржавања, накнаде штете 
настале услед оштећења здравља или умањења, односно губитка радне способнос-
ти и због изгубљеног издржавања услед смрти даваоца издржавања, и то до износа 
од једне половине тог примања. Извршење на примању по основу накнаде штете у 
виду новчане ренте која се досуђује на основу правила облигационог права, угово-
ра о доживотном издржавању, као и на примању по основу уговора о осигурању 
живота, може се спровести само на делу који прелази износ највише сталне со-
цијалне помоћи која се исплаћује на подручју на коме извршни дужник има преби-
валиште.“ Чл. 148, ст. 2 и даље ЗИО.
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а.в.д. Потраживања настала по спољнотрговинским
пословима резидената

Сходно Закону о девизном пословању, банке, односно резиденти, 
могу куповати или продавати, односно платити или наплатити потра-
живања и дуговања која су настала по спољнотрговинским пословима 
резидената. Међутим, могућност куповине и продаје таквих потражи-
вања је искључена за резиденте физичка лица.925

а.в.е. Спорна потраживања уступљена адвокату или налогопримцу

У контексту уступања права о коме тече парница истакли смо да 
је оно начелно допуштено. Међутим, у упоредном праву је широко 
прихваћена забрана уступања спорне тражбине адвокату, тзв. pactum 
de quota litis.926 У италијанском праву је то правило свеобухватно фор-
мулисано. Тако судије, јавни тужиоци, службеници у суду или јавном 
тужилаштву, адвокати, заступници, нотари под претњом ништавости и 
одговорности за штету не могу постати пријемници, чак ни као посред-
ници, права у погледу кога је тече парница пред судском влашћу којој 
припадају или на чијем подручју обављају делатност. Другим речима, 
осим забране уступања потраживања оним који одлучују о спорном 
праву, ИГЗ забрањује и уступање оним лицима која би повериоцу тре-
бало да се нађу „при руци“ код остварења његовог права.927

У нашем праву је такође ништав „уговор којим би адвокат или који 
други налогопримац купио спорно право чије му је остваривање пове-
рено, или уговори за себе учешће у подели износа досуђеног његовом 
налогодавцу“.928 Међутим, Тарифа о наградама и накнадама трошкова 
за рад адвоката, дозвољава да адвокат и странка, осим награде чија је 
висина одређена овом тарифом, могу писмено уговорити и паушалну 
награду или награду у процентуалном износу.929 У грађанским, управ-
ним стварима и вансудским поступцима у писменом споразуму о додат-

925 Чл. 7, ст. 1 Закон о девизном пословању („Сл. гласник РС“, бр. 62/2006 i 31/2011).
926 У римском праву је сходно lex Anastasia (C. 4.35.22) било забрањено да купац 

тражбине захтева од дужника више од онога што је он платио уступиоцу. М. 
Милошевић (2011), стр. 326; А. Маленица (2003), стр. 256. Данас се ово правило 
одржава на одређена ограничења у погледу лица која могу бити пријемници. 
Пренос је ништав ако је уступљен правнику ангажованом на случају. H. Kötz, A. 
Flessner (1997), стр. 268.

927 Коментар уз 1261 ИГЗ. A. Zaccaria у: Cian, Trabucchi (2008), стр. 1307.
928 Чл. 461 ЗОО. Тако и чл. 512, ст. 2 НСГЗ. Идентична норма је, и поред генералне 

допуштености продаје спорног права, задржана и у хрватском праву. Видети. чл. 
383 (2) Zakon o obveznim odnosima, NN 35/05, 41/08 и словеначком праву видети: 
чл. 441 (2) СлОЗ. Ову забрану прописује и § 879 (2) АГЗ.

929 Закон о адвокатури у том делу упућује на тарифу. „Адвокат има право на награду и 
накнаду трошкова за свој рад, у складу са тарифом, коју доноси Адвокатска комора 
Србије.“ Видети: чл. 23. ст. 1 Закон о адвокатури („Сл. гласник РС“, бр. 31/2011).
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ној награди ће се определити предмет и вредност спора, као и проценат 
уговорене награде и услови примене споразума, с тим што висина ове 
награде може износити највише до 30% од ове вредности.930 Нажалост, 
у нама доступној судској пракси нисмо пронашли одлуку која говори 
како је суд разрешио спор931 у коме се странка позива на ништавост 
таквог уговора о заступању, тврдећи да је уговорена процентуална на-
града за адвоката у ствари удео у спорном праву чије му је остваривање 
поверено.932

б) Подела ограничења према последицама непреносивости

б.а. Ограничења која за последицу имају
ништавост уступања

Ако је сам законодавац сматрао да су неке тражбине неуступиве и 
то предвидео принудним прописом, правни посао који претендује да 
потраживање такве врсте стави у промет, по правилу, погађа последи-
ца ништавости.933 Другим речима, уступање потраживања које је сам 

930 Чл. 3, ст. 1 и ст 2 Тарифа о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката („Сл. 
лист СРЈ“, бр. 54/98, 75/99, 8/2001 и 11/2002, „Сл. лист СЦГ“ бр. 32/2003, 58/2004 и 
5/2006 и „Сл. гласник РС“, бр. 129/2007).

931 Опширније о забрани pactum de quota litis у хрватском праву и о томе како се не 
може прихватити аргументација да је закон о одвјетништву специјални закон у 
односу на Закон о обвезним односима. Видети: M. Dika (2008), стр. 263.

932 „...Иако је супротно правилима адвокатске етике да адвокат уместо награде угово-
ри потпуно или делимично преузимање спорног права чије му је заступање пове-
рено, односно уговара и прима као своју награду део новчаног износа или друге 
вредности, који би, по одлуци суда, другог органа или организације, у предмету 
у коме заступа, требало да припадну његовом клијенту, или за које је захтев суп-
ротне странке одбијен.“ Чл. 109, ст. 1 Кодекса адвокатске етике, Адвокатска комора 
Србије. Чини се да се у пракси таква ограничења лако изигравају уступањем спор-
не тражбине привредном друштву, иза кога стоји адвокат ангажован на случају.

933 Тако су у нашем праву једно време уредбом била забрањена одређена уступања с 
обзиром на место налажења уступиоца и „место налажења потраживања“. „Није 
допуштено уступање потраживања (цесија) по уговору између уступаоца са седи-
штем на територији бивше СФРЈ и пријемника са седиштем у СРЈ, ако је тај уговор 
противан принудним прописима.“ Уредбом о привременој забрани располагања 
одређеним непокретностима, покретним стварима и правима („Службени глас-
ник РС“, бр. 49/91, 50/91 – испр., 55/91, 29/92 и 46/92) привремено је забрањено 
располагање непокретностима, покретним стварима и правима која се налазе на 
територији Републике Србије, а чији су власници односно корисници правна лица 
и имаоци радње на територијама република које нису чланице Савезне Републике 
Југославије.“ Пресуда Вишег привредног суда, Пж. 2106/94 од 8. децембра 1994. го-
дине – Судска пракса привредних судова – Билтен бр. 1/1995 – стр. 41. С позивом 
на исти принудни пропис суд је донео и следећу одлуку „Привремено је забрањено 
располагање непокретностима, стварима и правима која се налазе на територији 
Републике Србије чији су власници односно корисници правна лица и имаоци 
радњи са седиштем на територији република које нису чланице СРЈ. Ова забрана 
односи се и на територију Републике Српске, јер признањем Босне и Херцеговине, 
територија Републике Српске, има се сматрати као територија републике која није 
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закон искључио са тржишта је неизлечиво (ништаво).934 У ограничења 
која за последицу имају ништавост посла уступања свакако спадају и 
она која се тичу уступања: потраживања строго личне накнаде штете и 
потраживања издржавања.

б.б. Ограничења која могу имати за последицу побијање 
дужникових радњи

Није допуштена цесија која има за циљ умањење имовине дужни-
ка тако да се оштећују повериоци. Повериоцима у случају такве недоз-
вољене цесије стоји на располагању actio Pauliana935 Додатно повериоци 
могу побијати цесију која потпада под правне послове и друге правне 
радње закључене односно предузете пре отварања стечајног поступка, 
којима се нарушава равномерно намирење стечајних поверилаца или 
оштећују повериоци, као и правне послове и друге правне радње који-
ма се поједини повериоци стављају у погоднији положај (погодовање 
поверилаца).936

б.в. Ограничења која немају за последицу неважност, али уступилац 
трпи  законске последице

Правна лица и физичка лица која обављају делатност могу измири-
вати обавезе уговарањем промене поверилаца у одређеном облигацио-
ном односу. Међутим, ако је цеденту (уступиоцу потраживања) рачун 
блокиран ради извршења принудне наплате, цесија није допуштена.937 
Поставља се питање какав је утицај ове забране на пуноважност пра-
вног посла.938 Како се овде ради о уговору чије је закључење забрање-
но само једној страни, а закон не прописује ништавост као последицу, 
уговор ће остати на снази.939 Страна која је повредила забрану сносиће 
законске последице. Другим речима, уговор о цесији лица чији је рачун 

чланица СРЈ Југославије.“ Пресуда Вишег привредног суда, Пж. 7713/95 од 9. феб-
руара 1996. године – Судска пракса привредних судова – Билтен бр. 2/1996 – стр. 
58), Paragraf Lex.

934 H. Hausheer (1993), стр 5. 
935 Видети: чл. 280–285 ЗОО.
936 Чл. 119 Закон о стечају. Опширније за наше право: Д. Слијепчевић (2010), стр. 18. 

О томе и S. Scott (1991), стр. 85.
937 Осим ако друкчије није утврђено законом којим се уређује порески поступак. Ви-

дети: чл. 46 Закон о платном промету („Сл. лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. 
гласник РС“, бр. 43/2004, 62/2006 и 111/2009 – др. закон – и 31/2011).

938 Код једног броја забрањених уговора постоји оштра санкција и енергичан став за-
конодавца о томе да такви уговори уопште не производе правна дејства, док је код 
других санкција блажа тако да под извесним условима ти уговори производе прав-
на дејства. Слободан Перовић, Забрањени уговори, Београд 1975, стр. 227.

939 Ако је закључење одређеног уговора забрањено само једној страни, уговор ће остати 
на снази ако у закону није што друго предвиђено за одређени случај, а страна која је 
повредила законску забрану сносиће одговарајуће последице (чл. 103, ст. 2 ЗОО).
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блокиран ради извршења принудне наплате је и поред забране уступања 
пуноважан.940 Тиме се не дира у прекршајну одговорност уступиоца и 
могућност да буде кажњен новчаном казном.941

Изгледа да такве последице повлачи и непоштовање ограничења 
цесије према Закону о девизном пословању. На пример, уговор којим 
се потраживања настала у спољнотрговинском пословима резидента 
продају резиденту физичком лицу није допуштен, али се чини да таква 
законска забрана не води ништавости самог посла продаје.942

У ову групу ограничења цесије спада и оно које прописује Закон 
о заштити корисника финансијских услуга, где је допуштено уступање 
потраживања из уговора о кредиту другој банци,943 с тим што се потра-
живање из једног уговора може уступити једној банци.944 Уступање 
противно овим правилима представља прекршај за који је запрећена 
новчана казна.945

Ова врста ограничења уступања потраживања прописана је и Зако-
ном о извршењу и обезбеђењу (2011). У случају пленидбе потраживања, 
суд односно извршитељ, решењем, односно закључком о заплени дуж-
никовог потраживања, забрањује дужнику извршног дужника да потра-
живање измири извршном дужнику, а „извршном дужнику да потра-
живање наплати или њиме располаже“ у корист трећих лица или свога 

940 Према неким ауторима, такве забране не постижу своју сврху ако их не прате стро-
ге санкције за привредни преступ и ништавост посла закљученог упркос забрани. 
Mladen Pavlović, „Pravni učinci Uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o platnom 
prometu u zemlji u odnosu na cesiju, asignaciju i preuzimanje duga“, Računovodstvo i 
financije 1/2000, стр. 75.

941 Чл. 50, ст. 1, тачка 5 Закона о платном промету.
942 Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај рези-

дент – правно лице, банка и нерезидент – правно лице: ако купује или продаје, 
односно плати или наплати потраживања и дуговања која нису настала по основу 
спољнотрговинског промета роба и услуга резидената (члан 7. став 1), (чл. 59, ст. 
1, тачка 4 Закон о девизном пословању). Чини се да овде постоји пропуст законо-
давца, па се изричито не помиње шта је са повредом чл. 7, ст. 1 Закона о девизном 
пословању: када је тражбина настала у спољнотрговинским пословима резидента 
продата резиденту физичком лицу. На закључак да је ову повреду норме требало 
уредити као прекршај наводи нас и следећа тачка Закона, по којој прекршај посто-
ји и у случају када стране уговор о продаји таквих потраживања нису закључиле у 
писаној форми (чл. 59, ст. 1, тачка 5 Закона о девизном пословању). Чини се дакле 
да у овом случају постоји права празнина код које се пре свега мора водити рачуна 
о начелу nullum crimen sine lege.

943 Чл. 39, ст. 1 Закона о заштити корисника финансијских услуга.
944 Чл. 39, ст. 2 Закона о заштити корисника финансијских услуга. Ово правило се 

сходно примењује и на потраживања из уговора о лизингу, уговора о дозвољеном 
прекорачењу рачуна, уговора о издавању и коришћењу платне картице и уговора о 
отварању и вођењу рачуна. Чл. 39, ст. 4. Закона о заштити корисника финансијских 
услуга.

945 Чл. 50, ст. 1, тачка 22 Закона о заштити корисника финансијских услуга.
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дужника.946 За непоштовање ове забране суд по службеној дужности, 
односно на предлог извршитеља, изриче новчану казну.947

б.г. Ограничења која дужнику дају могућност да поступи као да није 
ни било уступања

Изгледа да поред оних ограничења када је последица уступања 
ништавост, у правном поретку постоје и ограничења уступања која за 
последицу имају релативну ништавост уступања према дужнику. На 
пример, када је уступљена тражбина из уговора закљученог с обзиром 
на личне способности и поверење. У прилог овоме сведочи и околност 
да уговорници такву забрану могу отклонити супротним споразумом. 
Дужник, у таквој ситуацији, може накнадно одобрити цесију, што код 
апсолутне ништавости није могуће. Укратко, уступање упркос забрани 
нема дејства према дужнику и он може испунити обавезу првобитном 
повериоцу.948

Разлика у правним последицама кршења забране уступања је уочљи-
вија на одговарајућем примеру. Ако власник извора уговори са сусе-
дом да ће га уз минималну накнаду редовно снабдевати водом за пиће и 
друге потребе његовог домаћинства могуће је да поверилац прода кућу 
и уступи потраживање на испоруку воде трећем лицу. Ако нови сусед 
има бројније домаћинство, тако да троши више воде од свог претход-
ника, власник извора може приговорити да је идентитет уговорене чи-
нидбе суштински измењен. Ово из разлога што је обавеза испоручиоца 
везана за личне потребе првобитног повериоца. Дужник, дакле, може 
одбити испоруку воде пријемнику, али, према нашем мишљењу, таква 
цесија није ништава.

У овом контексту, нешто сложенија дилема постоји у ситуацији 
када суседи уговоре испоруку одређене количине воде, на месечном ни-
воу, у наредних десет година. У овом случају, природа обавезе дужни-
ка се уступањем суштински не мења. Власник извора који не жели но-
вог повериоца може у таквој ситуацији тврдити да лична својства овде 
улазе у поље каузе уговора извора тражбине, на пример, дугогодишње 
пријатељство са претходним повериоцем. Водећи рачуна о свим окол-
ностима конкретног случаја, суд може такво потраживање оценити као 
неуступиво.949

946 Чл. 152 ЗИО.
947 Чл. 153 и чл. 51 ЗИО.
948 Дакле, последице у овом случају могу само одговарати оним које наступају код 

повреде уговорне забране уступања. Опширније о томе у посебном одељку.
949 Према проф Перовићу, странке могу један уговор који у принципу није уговор 

intuitu personae закључити с обзиром на личност. Дужност је суда да приликом 
тумачења пронађе и оцени праву вољу странака у том смислу. За ту квалифика-
цију треба утврдити један јачи степен ангажованости личних својстава у угово-
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4.4.5.2. Уговорнo ограничењe уступања
У правној литератури и пракси се прави јасна разлика између оних 

случајева када се продавчева гаранција за уступивост потраживања 
активира из разлога законске забране уступања, с једне стране, и ситу-
ације у којој је промена имаоца потраживања правно допуштена, али је 
тражбина искључена из промета вољом њених твораца, с друге стране.

Обично се наглашава да сагласност дужника за цесију није потреб-
на. Друкчије казано, дужник се у свако доба мора повиновати промени 
повериоца.950 Међутим, он се кроз изворни уговор може заштитити, 
тако што ће могућност уступања бити потпуно искључена или ће усту-
пање бити допуштено, али само ако га прати одговарајућа дужникова 
сагласност.951 Постоји мноштво економских и психолошких разлога, због 
којих се неком дужнику погодба о неуступању потраживања може учи-
нити „крајње привлачном“. Уговарањем неуступивости тражбине, дуж-
ник се штити од мноштва потенцијалних ризика цесије. Иако прилично 
разноврсни, ти ризици се условно могу сложити у неколико „фиока“.

а) Ризици због којих дужник посеже за уговарањем неуступивости

а.а. Ризик непознатог
Чини се да нема ничег спорног у инсистирању једне уговорне стране 

на томе да послује само са оним лицем са којим је закључила уговор.952 
Дужник у одређеним ситуацијама једноставно не жели да испуњава 
обавезу лицу са којим можда не би (непосредно) закључио уговор.953 
На пример, у питању су изразити ривали на тржишту.954 Довољно је 
можда и ако дужник не жели да има било шта се лицем које не познаје. 
На пример, дужнику не може бити пријатно, када на основу уговора о 
уступању, на који није имао утицаја, уместо дугогодишњем „пословном 
партнеру“ наједном дугује „агенцији за наплату дуга“. Разумљива је да-
кле, потреба неких дужника да већ у изворном уговору искључе сваку 
могућност уступања тражбине.

а.б. Ризик отежаног испуњења

У претходном излагању смо навели да дељиво потраживање пове-
рилац може парцијално уступити неколицини пријемника. Ти пријем-
ници притом не морају бити у истом граду и држави као изворни пове-

ру, у том смислу да су странке управо због њих закључиле уговор... С. Перовић 
(1990), стр. 234.

950 Münchener, Roth, II (2007), стр. 2458.
951 Ibid.
952 G. McMeel (2004), стр. 483;
953 H. Kötz (1992), стр. 64.
954 Juan Carlos Landrove, Assignment and Arbitration, A Comparative Study, Sellier 2009, 

стр. 129.



Дeo II: O правним дејствима цесије 163

рилац. Дужник, који се нађе у таквој ситуацији, има право на накнаду 
додатних трошкова испуњења различитим повериоцима. Ово ће, по 
правилу, бити довољно када је у питању новчано потраживање,955 али 
испуњење неновчане облигације, у таквим случајевима, може постати 
„значајно отежано“.956 Чак и ако уступање неновчаног потраживања не 
мења природу престације, дужник може бити изложен губитку времена 
и бројним перипетијама везаним за испуњење.

а.в. Ризик двоструког плаћања
Дужник, по правилу, не послује само са једним повериоцем. У мно-

штву папира и поште коју дужник прима свакога дана, реална је опа-
сност да дужник, односно неко од његових запослених, превиди окол-
ност да је стигло обавештење о уступању. За дужника је једноставније 
да без такве врсте оптерећења настави са одужењем обавезе оном лицу 
са којим је закључио уговор. Једном дужнику најмање треба ризик да 
поново плати исти дуг, ако се испостави да је због грешке у админи-
страцији испунио обавезу лицу које више није ималац потраживања.957

а.г. Ризик у погледу наставка пословања

Дужник можда очекује наставак пословања са изворним поверио-
цем и жели да очува могућност компензације потраживања која настају 
из таквог пословања са потраживањем из изворног уговора. Међутим, 
пошто прими обавештење о уступању, он бива лишен такве могућ-
ности.958

Уговор извор уступљене тражбине је, по правилу, узајаман, а по-
верилац и након уступања остаје дужник из таквог уговора. Дужника 
уступљеног потраживања брине то што иницијални поверилац након 
уступања може изгубити интерес за испуњење своје обавезе из извор-
ног уговора.959

а.д. Ризик различитих правних и пореских режима

У неким случајевима дужника плаши и то што је место оснивања 
пријемника или његово суштинско место пословања можда у јурисдик-

955 Видети: Коментар уз чл. 9.1.3 Принципа UNIDROIT. M. Bonell (ed.), (2006), стр. 
452.

956 Видети: Коментар уз чл. 9.1.3 Принципа UNIDROIT. М. Bonell (ed.), (2006), стр. 
452.

957 Једна таква клаузула је корисна за дужника којег брине сусрет са повериоцем кога 
није изабрао или двоструко плаћање. Видети: E. Cashin-Ritaine (1998), стр. 367.

958 Видети: Lando, Clive, Prum, Zimmermann (eds.), PECL: III (2003), стр. 107. С 
друге стране, погодба о неуступању, за дужника, чува неограничену могућност 
компензације са иницијалним повериоцем. Видети: E. Cashin-Ritaine (1998), стр. 
367.

959 H. Kötz (1992), стр. 64.
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цији која у смислу правног и пореског режима није нарочито погодна за 
конкретан посао.960

Ово су неки од разлога због којих су погодбе о неуступању у неким 
областима пословања постале стандардна пракса. На пример, већина 
уговора које закључује влада (држава) садржи одредбу према којој се 
забрањује уступање права из уговора без њихове сагласности.961 Клау-
зуле о забрани уступања су обично значајне и код крупних међународ-
них зајмова.962 Осим тога, у овој групи се обично наводе и уговори о 
грађењу. Сматра се да ти уговори обилују спорним питањима, па је при-
родно да садрже одредбу о забрани уступања.963 Инвеститор, по прави-
лу, не бира случајно одређеног извођача, већ, између осталог, и из раз-
лога што је овај у решавању спорних питања разумнији од других.964

На први поглед изгледа да погодбом о неуступању поменути ризици 
нестају или бивају ублажени, па би, сходно томе, овој уговорној забрани 
уступања требало признати апсолутна дејства. С друге стране, међутим, 
стоји несумњив општи интерес друштва, али и појединачни интереси 
првобитног повериоца и прибавиоца потраживања.

Негативне последице до којих доводи забрана уступања такође се 
могу сумирати, и то на следећи начин:

б) Негативне последице уговорног ограничења уступања

б.а. Једно имовинско добро је изван промета

Друштву које тежи економском развоју не одговара околност да се 
неке ствари или права налазе изван промета. То значајно умањује њи-
хову вредност. Отуда се у савременом праву слобода кретања (проме-
тљивост) истиче као нарочито важна особина грађанских субјективних 
права.

960 Видети: Коментар уз чл. III.–5:108 DCFR, C. von Bar, E. Clive (eds.), II (2009), стр. 
1034.

961 H. Kötz (1992), стр. 64.
962 R. Cranston (2005), стр. 362.
963 О уговорним забранама уступања оних користи које извођач (енг. „contractor“) 

стиче на основу уговора о грађењу видети: Stephen Furst (ed.), Keating on construc-
tion contracts, London 2006, стр. 377. Довољно је, на пример, поменути принцип да 
„потраживање цене из уговора о грађењу настаје сачињавањем коначног обрачуна 
радова, пре коначног обрачуна застарелост извођачевог потраживања не тече, па 
ни када су сви радови изведени“. Пресуда Вишег трговинског суда, Пж. 1376/2009 
од 22. октобра 2009. године, Paragraf Lex. По овоме се може закључити да дужнику 
не одговара било какво преношење потраживања на треће лице. 

964 Furmston, Cheshire, Fifoot (2007), стр. 659. Тако је, према Конвецији UNCITRAL о 
уступању  чл. 9. 3 (a), уступање потраживања могуће и поред уговорне забране 
и тиче се између осталог и потраживања из уговора о испоруци и закупа робе и 
услуга, с тим што су искључене финансијске услуге, уговор о грађењу или продаји 
и закупу непокретности (енг. „other than financial services, a construction contract or 
a contract for the sale or lease of real property“).
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б.б. Потраживање „не служи“ сасвим повериоцу

Уговарањем забране уступања, поверилац је практично онеспо-
собљен у активирању значајне имовинске вредности потраживања која 
би му могла бити од користи било кроз продају, било кроз уступање 
потраживања са циљем обезбеђења.965

б.в. Угрожена је сигурност правног промета

У праву је извесност једна од највећих вредности. Ако је уговор-
на забрана уступања, прибавилац потрaживања је у недоумици да ли 
је одређено потраживање ушло у његову имовину, чак и ако је за њега 
„поштено“ платио уступиоцу.966

Из разлога које смо претходно навели, јасно је да захтев за угова-
рањем pactum de non cedendo, по правилу, долази од дужника. На тај 
начин, уговорници дарују тражбини једну специфичну карактеристику, 
што је у облигационом праву сасвим легитимно. Таквој приватној ауто-
номији се, међутим, у коначном исходу супротставља принцип проме-
тљивости добара. Из сукоба та два начела, у упоредном праву, изникла 
су различита правила о дејствима уговорне забране уступања, а све у 
зависности од тога којем од два начела конкретан правни систем даје 
примат. Ипак, чини се да је бројне варијације о правним последицама 
уступања тражбине упркос уговорној забрани могуће свести на три ос-
новна приступа:

а) Уговор о уступању упркос забрани апсолутно је ништав

Према овом приступу, уступање упркос уговорној забрани води 
ништавости таквог посла на коју, према општим правилима, може да се 
позива свако заинтересовано лице.967 Таква санкција рађа обавезу усту-
пиоца да надокнади штету пријемнику, пошто је знао за разлог ништа-
вости. Уступилац може бити додатно одговоран и за повреду иницијал-
ног уговора са дужником.968 Овом се може приступити и тако да је 
уступање противно уговорној забрани ништаво, али се тиме не дира 
у дужникову обавезу испуњења уступиоцу. Овде се јављају две варија-
ције: једна да се уговорном забраном уступања не дира у могућност по-

965 Такво искључење уступања је редовно у интересу дужника, док се поверилац тиме 
спутава у својим економским располагањима. „Њему се редовно одузима могућ-
ност да добије кредит посредством уступања свог права у сврху обезбеђења.“ 
Staudinger, Busche, II (2005), стр. 88.

966 „Уколико забрана уступања делује апсолутно, неко треће лице не може стећи 
потрaживање, чак и онда када му је код уговарања цесије проверена савесност. 
Управо ово поверење у прометну способност потраживања, често ће га подстаћи 
да у валутном односу изврши противчинидбу.“ M. Lukas (2000), стр. 60.

967 Осим ако је споразум о непреносивости у супротности са начелом савесности и 
поштења. E. Cashin-Ritaine (1998), стр. 371.

968 G. Tolhurst (2006), стр. 262.
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вериоца да пренесе плодове након што прими испуњење од дужника969 
и друга да забрана има такво дејство између дужника и повериоца да 
овај други не може уступити чак ни плодове које ће стећи испуњењем.

б) Уговор о уступању упркос забрани нема дејство према дужнику

Према овој концепцији, уговор о уступању упркос забрани произво-
ди дејство између уговорника и према свим трећим лицима, осим према 
дужнику. Овај и након обавештења о уступању може испунити обавезу 
првобитном повериоцу или ако буде изложен захтеву за испуњење од 
пријемника истаћи приговор да је уступање према њему ништаво због 
постојања погодбе о неуступању у изворном уговору. Ако уступање 
противно забрани нема никакво дејство према дужнику, ако је дужник 
имун на уступање, онда изгледа да се питање накнаде штете према дуж-
нику и не отвара.970 Како је за њега ово само покушај уступања, дужник 
може да се оглуши о нотификацију и поступи у складу с изворним уго-
вором. С друге стране, то што је уговором између дужника и уступиоца 
искључена могућност уступања не дира у уговорне односе уступиоца и 
пријемника. Ако дужник испуни обавезу првобитном повериоцу (усту-
пиоцу), овај је дужан да користи пренесе пријемнику.

в) Уговор о уступању упркос забрани је пуноважан, али се тиме не 
дира у питање одговорности повериоца за повреду изворног 
уговора

Ако се прихвати ово становише, уступање упркос забрани не погађа 
било каква санкција. Пажња је усмерена на уступиоца који одговара за 
повреду уговорне обавезе.971 Погодба о неуступању је настала догово-
ром дужника и првобитног повериоца и не може ићи науштрб трећих 
лица.972 Ако је пренос тражбине упркос уговорној забрани повреда из-
ворног уговора, дужник има не само право да захтева накнаду штете, 
већ и могућност да раскине иницијални уговор и умањи или потпуно 
негира право уступиоца на наплату дуга.973 При томе су опет отворене 
две могућности: прва, аутоматски раскид због повреде изворног уго-
вора и друга да уступање упркос уговорној забрани отвара за дужника 
опцију раскида.974 Чини се да такав приступ битно угрожава правну си-
гурност прибавиоца потраживања.

969 Roy Goode, Inalienable Rights, Modern Law Rev. 42/1979, стр. 554.
970 G. McMeel (2004), стр. 500.
971 R. Goode (1979), стр. 554.
972 Према овој варијанти, уступање није ништаво али уступилац одговара за накнаду 

штете због повреде уговора. М. Smith (2007), стр. 342.
973 R. Goode (1979), стр. 554.
974 М. Smith (2007), стр. 347.
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4.4.5.3. Законодавна дилема

У погледу уговорне забране уступања писци НСГЗ поново истичу 
једну дилему; да ли би за наше право било боље да ово правило остане 
идентичо оном из ЗОО:

„Уговор о уступању нема дејство према дужнику, ако су он и повери-
лац уговорили да овај неће моћи пренети потраживање на другога или да 
га неће моћи пренети без дужниковог пристанка.“975

Или га је неопходно допунити тако да гласи:
„Ако су поверилац и дужник уговорили да поверилац неће моћи пре-

нети потраживање на другога, или да га неће моћи пренети без дужни-
ковог пристанка, онда уговор о преношењу нема дејства према дужнику 
ако је трећи знао за то.“976

Изгледа да се ова законодавна дилема може разложити на неколи-
ко потпитања. Ако су поверилац и дужник уговорили да поверилац не 
може пренети потраживање на другог постоји недоумица:

• Да ли се погодбом о неуступању потраживању одузима својство 
уступивости или се изворном повериоцу намеће забрана усту-
пања?

• Да ли се уговарањем забране уступања ово потраживање изјед-
начава са оним потраживањима, чије је уступање забрањено за-
коном или са потраживањима везаним за личност?977

• Да ли уговорно обвезxивање повериоца према изворном дужни-
ку може утицати на пуноважност његовог уговарања са пријем-
ником? На који начин овде применити правило „што два углаве 
трећега не веже“?

• Да ли на исти начин приступити уговорном ограничењу усту-
пања, ако поверилац још увек дугује дужнику на основу извор-
ног уговора и ако је дужнику већ испуњења дугована чинидба из 
изворног уговора?

975 Члан 436, ст. 2 ЗОО.
976 Чл. 486, ст. 2. НСГЗ (према алтернативи). Сходно чл. 360 Скице за Законик о обли-

гацијама и уговорима.
977 Одговор на ово питање понудили смо у делу који говори о подели ограничења 

уступивости, па га због избегавања понављања овде нећемо детаљније излагати. 
Сматрамо да по последицама уступања упркос забрани она ограничења која про-
изилазе из природе предмета, односно каузе изворне облигације, на пример, када 
би извршење неком другом имаоцу потраживања изменило суштину престације 
или они случајеви када забрана произилази из природе уговора који се темељи на 
поверењу или личним способностима треба изједначити са оним случајевима када 
је забрана уступања изричито уговорена. Уступање нема дејства према дужнику. 
Чини се такође да у ситуацији када је дужник имун на уступање, он и не трпи ште-
ту, па не може ни да је захтева. Наравно, дужник и поверилац из изворног уговора 
би за повреду уговорне обавезе о неуступању могли везати и уговорну казну која 
би се у том случају могла потраживати без обира да ли је дужник претрпео штету.
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Чини се да одговор на постављену дилему захтева одређено упо-
редноправно истраживање. Изгледа да у погледу последица уступања 
потраживања упркос уговорној забрани предлог из Скице (односно 
НСГЗ) личи на италијански приступ овом питању. Према ИГЗ, стране 
могу искључити уступивост потраживања, али овај споразум не произ-
води дејство према пријемнику, осим ако се докаже да је знао за забрану 
у тренутку уступања.978

Ову недоумицу холандско право види на сличан начин. Уступивост 
потраживања може бити искључена уговором повериоца и дужника.979 
Уступање може бити ограничено уговором, али у том случају произво-
ди ефекат само између страна које су се обвезале и нема ефекат према 
пријемнику.980 Међутим, није од значаја да ли је пријемник знао за так-
ву одредбу или могао знати.

Ако поглeдамо у швајцарско право, на које се наш ЗОО у неким ре-
шењима прилично угледао, можемо уочити да по овом питању постоји 
битна разлика. Према ШвОЗ, уступање супротно уговорној забрани, 
важи ex tunc услед касније сагласности дужника (цесуса).981 Савесност 
пријемника у начелу не лечи недостатак, осим у случају када је треће 
лице стекло потраживање поуздајући се у писмену исправу о дугу која 
не садржи забрану уступања.982 Треба имати у виду да се и овде савес-
ност узима у обзир само код уговорне забране уступања.983

Немачко право приступа питању уговорног ограничења уступиво-
сти на један специфичан начин. Поверилац и дужник могу у оквиру за-
конски признате приватне аутономије уговором искључити уступање.984 
Уговорена забрана уступања или условљеност преноса сагласношћу 
дужника чине потраживање неуступивим. Потраживање остаје у имо-
вини цедента јер је његова цесија апсолутно ништава. Погодба о неу-
ступању ипак не чини потраживање потпуно непреносивим. Оно може 
бити искориштено за намирење поверилаца његовог титулара.985

978 Видети: 1260 (2) ИГЗ. За коментар вид: A. Zaccaria у: Cian, Trabucchi, стр. 1298 и 
даље.

979 Видети: чл. 3:83 (2) ХГЗ.
980 S. Timmerman, M. Veder, „Netherlands“ у: Sigman, Kieninger (eds.) (2009), стр. 208
981 Исто важи и за случајеве када је уступање искључено по самој природи правног 

односа. H. Hausheer (1993), стр. 5.
982 У овом случају, дужник не може истаћи приговор да је уступање било искључено 

уговором. Видети: чл. 164 (2) ШвОЗ.
983 H. Hausheer (1993), стр. 5.
984 § 399 (2) НГЗ. Staudinger, Busche, II (2005), стр. 88. О уговорном искључењу (нем. 

„vertraglicher Ausschluss“ – Vereinbarung). Видети: Palandt, Grüneberg (2010), стр. 
605–606.

985 Тако и у српском праву, постоји став да попис и уступање ради наплате у извршном 
поступку не може бити спречено услед уговорене забране уступања. Д. Аранђело-
вић (1929), стр. 119.
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Овде је важно нагласити један крупан изузетак у прилог већој рав-
нотежи начела приватне аутономије и прометљивости добара. Према 
немачком трговачком законику § 354а (нем. Handelsgesetzbuch – HGB), 
ако је пренос неког новчаног потраживања (нем. „Geldforderung“) иск-
ључен уговором са дужником према § 399 BGB и ако је правни посао 
који лежи у основи потраживања трговачки (нем. „Handelsgeschäft“) за 
уговорне стране или ако је дужник правно лице јавног права или јавно-
правни посебни фонд (нем. „öffentlich-rechtliches Sondervermögen“)986 
у том случају уступање производи дејство без обзира на искључење 
(погодбу о неуступању). Дужник може испунити обавезу првобитном 
повериоцу са ослобађајућим дејством (нем. „mit befreiender Wirkung“). 
Другачији договори су ништави.

Притом се ово правило не примењује у погледу потраживања из 
уговора о кредиту ако је поверилац кредитна установа у смислу За-
кона о банкама (нем. „Kreditwesengesetz“). Другим речима, ако су обе 
уговорне стране трговци987 и ако су испуњени други услови које про-
писује § 354а Трговачког законика, цесија упркос уговорној забрани 
уступања је валидна.988 Да би се одређени посао сматрао трговачким 
(нем. „Handelgeschäft“),989 уговорне стране морају да буду трговци (нем. 
„Kaufleute“),990 дакле да делују са циљем остваривања профита и да за-
кључују такав уговор у оквиру пословних активности.991 У овом слу-
чају, потраживање уступљено и поред уговорне забране напушта имо-
вину цедента и интегрише се са имовином цесионара. Следствено, цеси-
онар је овлашћен да наспрам дужника захтева наплату потрaживања и 
да њиме раполаже.992 Ако наступи стечај цедента, такво потраживање 
не улази у његову стечајну масу.

Само је цесионар овлашћен да располаже потраживањем и има пра-
во утужења. Међутим, сходно овом правилу, дужник и поред нотифи-
кације има опцију да се пуноважно ослободи уговорене обавезе испу-
њењем свом иницијалном повериоцу (уступиоцу).993 Да би се изашло у 
сусрет овој могућности, цеденту је остављено законско овлашћење при-
јема (нем. „Empfangszuständigkeit“).994 Ипак, цедент нема законско пра-
во да захтева испуњење (нем. „Einziehungsrecht“).995 Он може тражити 

986 Staudinger, Busche, II (2005), стр. 88.
987 J. Klauer Rakob, „Germany“ у: Sigman, Kieninger (eds.), (2009), стр. 104.
988 Münchener, Roth, II (2007), стр. 2515.
989 Према HGB (§ 343) трговачки посао је сваки уговор трговца (нем. „Kaufmanns“) у 

оквиру његовог пословања (нем. „Handelsgewerbe“).
990 Појам дефинисан §§ 1–7 HGB. 
991 J. Klauer Rakob, „Germany“ у: Sigman, Kieninger (eds.), (2009), стр. 111
992 Видети: Коментар уз §354а HGB. E. Wagner у: Ebenroth, Boujong, Joost, Strohn, Han-

delsgesetzbuch, стр. 192.
993 J. Klauer Rakob, „Germany“ у: H. Sigman, E. M. Kieninger (eds.), (2009), стр. 104.
994 Münchener, Roth, II (2007), стр. 2515.
995 Коментар уз §354а HBG. Видети: E. Wagner у: Ebenroth, Boujong, Joost, Strohn, стр. 

193.
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дуговано само ако га је цесионар на то овластио.996 Притом не зависи 
од цесионара да ли ће дејство испуњења (гашење дуга) наступити или 
не.997 Ако је изворни поверилац у стечају и дужник одлучи да ипак пла-
ти стечајном управнику, а не пријемнику, пријемнику остаје право да 
тражи поврат тако исплаћеног (нем. „Ersatzabsonderung“).998

Словеначко право је и након измена облигационог закона задржало 
све одредбе које регулишу уступање потраживања из ЗОО (1978), осим 
оних који се односе на дејства уговорне забране цесије. Пренос потра-
живања упркос уговорној забрани не производи правно дејство.999 Дру-
гим речима, такав уговор је апсолутно ништав, пошто првобитни по-
верилац располаже правом које није отуђиво. Предметно потраживање 
остаје у имовини цедента. Међутим, ако су код преноса предочена до-
кумента о постојању потраживања из којих забрана није била видљива, 
пренос производи дејства ако пријемник за забрану преноса није знао, 
нити је могао знати (сл. „ni vedel in ni bil dolžan vedeti“).1000 Ако су се 
дужник и поверилац из уговора у привреди договорили да поверилац 
неће моћи да уступа новчана потраживања (сл. „denarne terjatve“), усту-
пање производи дејство, с тим да дужник ослобађа обавезе чак и ако 
је испунио уступиоцу потраживања.1001 Овде потраживање у тренутку 
цесије иде из једне имовинске масе у другу.1002 Следствено томе, може се 
закључити да словеначко право, у овом погледу, комбинује решења из 
чл. 164 (2) ШвЗО и § 354а немачког Трговачког законика (HGB).

Специфичан допринос разрешењу дилеме о дејствима уговорне за-
бране уступања даје свакако аустријско право. Сам АГЗ је дуго „ћутао“ 
по овом питању, међутим није било спора око тога да су дејства једне 
уговорне забране уступања апсолутна. У правној књижевности се само 
трагало за одговарајућом теоријском потпором таквом става. Према М. 
Лукасу, када аустријска судска пракса и литература говоре о апсолут-
ном дејству (нем. „absolute Wirkung“) забране цесије, атрибут апсолутно 
бива наглашен у смислу да се дужник према сваком лицу може позвати 
на забрану цесије.1003 Притом се такво апсолутно дејство неуступивости 

996 Коментар уз §354а HBG. Видети: E. Wagner у: Ebenroth, Boujong, Joost, Strohn, стр. 
193.

997 Вид.: Коментар уз §354а HGB. Видети: E. Wagner у: Ebenroth, Boujong, Joost, Strohn, 
стр. 192.

998 MünchKomm HGB, K. Schmidt, Vol 5 (2001) § 354a, n 27. Наведено према: J. Klauer 
Rakob, „Germany“ у: Sigman, Kieninger (eds.), (2009),

999 „Če sta se dolžnik in upnik dogovorila, da upnik ne bo smel prenesti terjatve na drugega, 
prenos nima pravnega učinka.“ Чл. 417 (2) СлОЗ. Опширније: N. Plavšak, M. Juhart, R. 
Vrenčur (2009), стр. 1096.

1000 Чл. 417, ст. 3 СлОЗ.
1001 Чл. 417, ст. 4 СлОЗ.
1002 N. Plavšak, M. Juhart, R. Vrenčur (2009), стр. 1096.
1003 „Као релативно је означено дејство супротно томе када се дејство ограничава на 

уговорнике пакта о неуступању (нем. „Nichtabtretungspakt“).“ M. Lukas (2000), стр. 
53.
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може теоријски објаснити на два начина. Једно објашњење је да уговорна 
забрана делује према свима, зато што су дужник и поверилац својом 
погодбом изворно потраживање везали за личност.1004 Сходно томе, 
циљ погодбе о неуступању је да веже потраживање за личност изворног 
повериоца.1005 Осим тога, апсолутно дејство pactum de non cedendo може 
се извести и из принципа идентитета тражбине.1006 Ако погодба о неу-
ступању одређује идентитет потраживања, онда оно нужно трпи садр-
жајну промену појавом неког трећег лица, цесионара.1007 Ако се дуж-
ник заснивањем потраживања јасно обвезао само првобитном повери-
оцу, промена идентитета престације у том погледу значила би за њега 
уштрб.1008 Појава новог лица (цесионара) у таквим околностима значила 
би недозвољену промену изворно уговорене престације.

Међутим, водећи рачуна о захтевима тржишта, аустријски за-
конодавац је приступио одређеним променама, тако да од 1. јануара 
2007. у Аустрији важи ново правило о уговорној забрани уступања 
(нем. „Zessionsverbot“).1009 Према § 1396а АГЗ, споразум да једно нов-
чано потраживање (нем. „Geldforderung“) између предузетника (нем. 
„Unternehmern“) из предузетничког посла није уступиво (забрана усту-
пања) обвезујући је само ако је о томе посебно преговарано и када пове-
рилац према свим околностима случаја није битно онеспособљен (нем. 
„nicht gröblich benachteiligt“). Чак и ако ова забрана цесије утиче на 
дејство цесије, ако је дужник нотификован о новом повериоцу и цесији, 
дужник не може више платити уступиоцу и ослободити се обавезе, 
осим у случају његовог лаког нехата.

Права дужника према повериоцу због повреде уговорне забране 
уступања остају недирнута, али се не могу истицати као приговор према 
потраживању. Пријемник не може одговарати према дужнику само на 
основу тога што је знао за забрану.1010

У енглеском праву важи правило да је у ситуацији када је право које 
настаје из уговора самим уговором одређено као неуступиво, намеравано 

1004 У овом случају се, дакле, оправдање неуступивости тражи у §1393 (2) АГЗ, у којем 
се каже да су потраживања везана за личност неуступива. Права која су везана за 
лице и коначно се гасе са његовим исчезавањем не могу се пренети. Она су нео-
туђива.

1005 M. Lukas (2000), стр. 55.
1006 У овом случају се оправдање неуступивости тражи у §1394 АГЗ који каже да су 

права пријемника у односу на права уступиоца, у погледу потраживања, остала 
непромењена.

1007 M. Lukas (2000), стр. 55.
1008 „Он би одједном постао обвезан неком трећем лицу иако се на чинидбу обвезао 

еклузивно свом пробитном повериоцу. Да је то супротно §1394 АГЗ јасно је ко 
дан.“ M. Lukas (2000), стр. 55.

1009 Видети: измене HaRAG BGB l I 120/2005 која је ступила на снагу 1. јануара 2007.
1010 Ст. 1. и 2 овог члана се неће примењивати на забрану уступања уговорену између 

правних лица јавног права, односно од њих основаних организација и лица којим 
је одобрена позајмица (нем. „Förderungswerber“).
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уступање према дужнику неважеће.1011 У том смислу, углавном се 
наводи случај Linden Gardens Trust Ltd v Lenesta Sludge Disposals Ltd.1012 
Међутим, већ у другом сличном случају1013 ово питање је остављено от-
вореним, уз образложење да у ситуацији када је за уступање неопходна 
воља дужника, ова сагласност не може бити безразложно ускраћена (енг. 
„not to be unreasonably witheld“).1014 У новије време судови погодбу о не-
уступању испитују тако да се утврди шта се у ствари забрањује, а шта 
не.1015 На пример, у случају Barbados Trust Co Ltd v Bank of Zambia1016 
потраживање је пренето на Bank of America путем декларације траста 
(енг. „declaration of trust“). Суд је, у конкретном случају, практично доз-
волио пренос потраживања својим закључком да уговорено ограни-
чење уступања не обухвата и декларацију траста.1017 У ситуацији када 
је уговорена забрана уступања могуће је уговор о уступању тумачити и 
тако да је реч о уступању користи из уговора (енг. „fruits [proceeds] of 
the contract“), дакле вредности коју ће уступилац добити испуњењем и 
да се такво уступање сматра пуноважним.1018 У правној књижевности 
се, овим поводом, запажа да према дејствима које забрана цесије про-
изводи постоји крупна разлику између законске и уговорне забране. 
Забрана установљена законом, по правилу, онемогућава имовинске 
последице преноса потраживања са уступиоца на пријемника, док уго-
ворна забрана само има ефекат да спречи намирење пријемника пре-
ма дужнику, али не спречава имовински ефекат уступања између усту-
пиоца и пријемника.1019

У заштити начела прометљивости добара најдаље се отишло у праву 
САД, где се одузима дејство уговорној забрани уступања у погледу нов-
чаних потраживања.1020 Уступање упркос забрани производи дејство и 
дужник се не може по овом основу позивати на повреду изворног уго-
вора. При том није од значаја да ли је пријемник знао за забрану.

1011 А. Burrows у: Chitty on Contracts (2008), стр. 1346.
1012 [1994] 1 AC 85 (HL). У овом случају се расправљало о допуштености уступања 

потраживања из два уговора о грађењу од којих су оба имала клаузулу да уступање 
није допуштено без изричите сагласности contractor-a. До уступања без сагласности 
је ипак дошло уз тврдњу да је потраживање имовина, а противно је јавном поретку 
искључити могућност располагања имовином. С тим да је судија Browne – Wilkin-
son је закључио да нема разлога да се уговорно ограничење уступања потраживања 
сматра супротним јавном поретку (енг. „public policy“). Наведено према: М. Smith 
(2007), стр. 342–343.

1013 Hendry v Chartsearch Ltd, The Times, September 16, 1998, CA. 
1014 А. Burrows у Chitty on Contracts (2008), стр. 1347–1348.
1015 M. Bridge, „England and Wales“ у: Sigman, Kieninger (eds.), (2009), стр. 162.
1016 [2007] EWCA Civ 148, [2007] 1 Lloyd’s Rep. 494.
1017 А. Burrows у: Chitty on Contracts (2008), стр. 1348–1349.
1018 M. Bridge, „England and Wales“ у: Sigman, Kieninger (eds.), (2009), стр. 163.
1019 M. Moshinsky (1992), стр. 595.
1020 Уговорне одредбе којим се ограничава уступање по правилу не производе дејство 

(енг. „Term restricting assignment generally ineffective“). Видети: § 9–406 (d) UCC.
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Судећи по законским текстовима, изгледа да су на супротној стра-
ни од тренда уступивости и поред уговорне забране уступања: шпанско 
право, где је погодба о неуступању пуноважна и производи дејство,1021 
руско право1022 и Нацрт израелског грађанског законика, који једностав-
но прописује да се потраживање може уступити без сагласности дуж-
ника, осим ако је његова уступивост ограничена: уговором, на основу 
закона или по природи права.1023

У предлозима за хармонизацију уговорног права није тешко уочити 
„нормативни талас“ који стављајући у први план прометљивост готово 
одузима значај уговорној забрани уступања.

Према Принципима UNIDROIT, уступање новчаних потраживања 
производи дејство без обзира на споразум између дужника и уступиоца 
који ограничава или забрањује такво уступање. По пријему нотифика-
ције, дужник се може ослободити обавезе само испуњењем пријемни-
ку.1024 И поред тога уступилац може бити одговоран дужнику за повреду 
уговора.1025 Уступање права на неку другу (неновчану) чинидбу не про-
изводи дејство ако је у супротности са споразумом уступиоца и дужни-
ка. На дужнику је да одлучи да ли ће обавезу извршити лицу са којим 
није оргинално закључио уговор.1026 Без обзира на то, уступање произ-
води дејство ако пријемник у тренутку уступања није знао нити је мо-
гао да зна за споразум (енг. „neither knew, nor ought to have known“).1027

Другим речима, цесија новчаних потраживања је упркос забрани 
увек ваљана, а неновчаних ако цесионар у тренутку цедирања није знао 
нити је могао знати за постојење уговорне забране цедирања. У сваком 
случају уступилац може одговарати дужнику за повреду уговора.1028 
Међутим, сматра се да дужник не може раскинути изворни уговор на 
начин који би имао за последицу да пријемник остане без прибављеног 
права. Ако се не прихвати такав став, дужник би раскидом изворног 
уговора практично могао да очува првобитно уговорену забрану усту-
пања.1029

1021 C. C. Garcia, „Spain“ у: Sigman, Kieninger (eds.), 2009, стр. 237.
1022 Сходно РГЗ, уступање потраживања је допуштено ако није супротно закону, дру-

гом правном акту или уговору. Видети: чл. 388 (1) РГЗ. Како се не улази у даљу 
разраду законске и уговорне забране може се закључити да се оне по последицама 
не разликују.

1023 Чл. 134 (а) Нацрт ИзГЗ.
1024 Видети: Коментар уз чл. 9.1.9 Принципа UNIDROIT, F. Mazza у: Vogenauer, Klein-

heisterkamp (eds.) (2009), стр. 997.
1025 Чл. 9.1.9 (1) Принципа UNIDROIT (2004).
1026 W. Wiegand, C. Zellweger – Gutknecht (2005), стр. 36.
1027 Видети: Коментар уз чл. 9.1.9 Принципа UNIDROIT, F. Mazza у: Vogenauer, Klein-

heisterkamp (eds.) (2009), Принципа стр. 998.
1028 Чл. 9.1.9 (2) UNIDROIT (2004).
1029 Видети: Коментар уз чл. 9.1.9 Принципа UNIDROIT, F. Mazza у: Vogenauer, Klein-

heisterkamp (eds.) (2009), стр. 997.
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Према Кoнвенцији UNCITRAL о уступању, цесија производи 
дејство без обзира на споразум између уступиоца и дужника који на 
било који начин ограничава уступиочевао право да уступи своје потра-
живање.1030 Овим се правилом, међутим, не дира у одговорност усту-
пиоца за повреду таквог споразума, али друга страна у овом уговору не 
може оспоравати изворни уговор или уговор о уступању позивајући се 
само на ову повреду (енг. „on the sole ground of that breach“).

С обзиром на то да пријемник није страна у погодби о неуступању, 
он се не може сматрати одговорним за штету само на основу тога што 
је био упознат са постојањем погодбе о неуступању (енг. „on the sole 
ground that it had knowledge of the agreement“).

Према PECL,1031 уступање које је забрањено или из другог разлога 
није у складу с уговором из кога уступљено потраживање извире нема 
дејства према дужнику осим: (а) ако се дужник с тим сагласи или (б) 
ако пријемник није знао нити је могао да зна за ову неусклађеност или 
(в) ако је уговор о уступању будућих права на новчана плаћања. Тиме 
се не дира у уступиочеву одговорност за поступање супротно изворном 
уговору.

Према DCFR,1032 (1) Уговорна забрана или ограничење уступања 
права нема дејства на његову уступивост.

(2) Ако је право уступљено и поред овакве забране или ограничења: 
(а) дужник се може ослободити обавезе испуњењем уступиоцу 
(б) дужник задржава право компензације према уступиоцу, као да пот-
раживање и није уступљено.

(3) Параграф 2 се не примењује (а) ако се дужник сагласио са усту-
пањем, (б) ако је дужник довео до тога да пријемник основано верује да 
не постоји таква забрана или ограничење и (в) ако је уступљено потра-
живање новчано за испоруку робе и услуга.

(4) Околност да је право уступиво и поред уговорне забране или ог-
раничења не утиче на уступиочеву одговорност према дужнику за пов-
реду такве забране или ограничења.

Видимо да се решења која упоредно право нуди у погледу овог 
питања, изузетно важна за савремену цесију,1033 прилично разликују. 
Она се крећу од апсолутног дејства уговорне забране између субјекта 
изворне облигације и према трећим лицима, до решења по коме уго-
ворна забрана није никаква сметња за повериоца да своје потраживање 
пуноважно пренесе на пријемника. С тим што се тиме, по правилу, не 

1030 Чл. 9.2. Кoнвенције UNCITRAL о уступању (2004).
1031 Чл. 11:301 PECL.
1032 Чл. III.–5:108 DCFR.
1033 Неки аутори ово питање називају и кључним за модерну цесију. Видети: Комен-

тар уз чл. 9.1.9 Принципа UNIDROIT. F. Mazza у: Vogenauer, Kleinheisterkamp (eds.) 
(2009), стр. 995.



Дeo II: O правним дејствима цесије 175

дира у питање евентуалне накнаде штете дужнику због повреде извор-
ног уговора.1034

Што се тиче предлога за хармонизацију уговорног права,1035 који 
нарочито воде рачуна о потребама тржишта, може се извести јасан за-
кључак о тренду да се отвори могућност уступања новчаних потражи-
вања и поред уговорне забране.1036

Појава новог имаоца потраживања уместо лица са којим је дужник 
ступио у уговорни однос коси се, на неки начин, са начелом приватне 
аутономије (аутономије воље). Дужникова обавеза доспева за лице које 
овај није изабрао. Отуда је могућност уговорника да споразумно искљу-
че уступивост тражбине коју креирају легитимно уговорно средство. 
Међутим, иако омогућава дужнику да штити своје пословне интересе, 
ова погодба може значајно угрозити сигурност промета. Купац потра-
живања који је извршио увид у изворни уговор није нарочито сигуран 
да је прибавио потраживање. Ово из разлога што се погодба о неусту-
пању може налазити и у посебном акту у односу на изворни уговор.

Ако се прихвати становиште да се погодбом о неуступању неком 
потраживању одузима својство уступивости, то јест да „садржај неке 
тражбине не детерминише само време, место и предмет чинидбе коју 
дужник треба да предузме, већ и степен њене прометљивости“,1037 онда 
забрана има карактер препреке за апсолутно дејство. Ако је изворним 
послом потраживање зачето као неотуђиво, треће лице и нема могућ-
ност да га прибави. Једноставно, дужник се „на више од тога“ није обве-
зао, тако да забрана цесије у ствари одређује садржај тражбине подобан 
за располагање.1038

Супротно томе, овом питању се може приступити и тако да спо-
разум између дужника и уступиоца не може имати (негативно) дејство 
према трећим лицима. Погодбом о неуступању поверилац се дужнику 
обвезао на једно нечињење.1039 Другим речима, то значи да потражи-
вање остаје уступиво, али да уступање повлачи одговорност уступиоца 
за повреду погодбе о неуступању. Тражбина, као имовинско право, усту-
пива је по својој природи, уговорне стране јој могу одузети то својство, 
али само у њиховом међусобном односу. Сходно овој концепцији, траж-
бина уступљена упркос забрани цесије улази у имовину пријемника. 
Надаље, само пријемник може да захтева њено испуњење и само његови 
повериоци могу да се намирују из вредности оног што је уступљено.

1034 A. Flessner, H. Verhagen (2006), стр. 3.
1035 С тим што наведеним актима треба придружити Конвенцију UNIDROIT о факто-

рингу (1988), (чл. 6).
1036 Видети: Коментар уз чл. 9.1.9 Принципа UNIDROIT. F. Mazza у: Vogenauer, Kleinhei-

sterkamp (eds.) (2009), стр. 997.
1037 Hasenöhrl, Obligationenrecht II/1, 180. Наведено према: M. Lukas (2000), стр. 55.
1038 M. Lukas (2000), стр. 55.
1039 Plavšak, Juhart, Vrenčur (2009), стр. 1096.
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Међутим, принцип идентитета потраживања и овде има своју при-
мену. Како је нови поверилац за дужника треће лице, дужник своју 
обавезу, по правилу, може испунити изворном повериоцу. Тиме се не 
ниподаштава околност да је потраживање прешло у имовину пријем-
ника. Уступилац се таквом исплатом неосновано богати и дужан је да 
примљену корист пренесе пријемнику.1040 Овде је међутим важно да 
пријемник, на неки начин, у погледу онога што је испуњено, буде заш-
тићен у конкуренцији са трећим лицима.1041 Неопходно је да он има 
приоритет у односу на ово потраживање, све док се оно што је на овај 
начин дошло у руке уступиоца може разумно идентификовати (енг. „are 
resonably identifiable from the other assets of the assignor“).1042

Ако се након ове анализе вратимо иницијалној дилеми из чл. 486, 
ст. 2 НСГЗ могу се извести следећи закључци:

Решење из чл. 436 ЗОО предложено и као чл. 486, ст. 2 НСГЗ да усту-
пање упркос уговорној забрани нема дејства према дужнику, доследно 
штити интерес дужника и његово поуздање у уговорну забрану. С дру-
ге стране, савесном пријемнику не пружа апсолутно никакву заштиту. 
Сигурност промета тражбинама је овим прилично угрожена, па се чини 
да такав нормативни приступ значајно одступа од потреба тржишта и 
савремених тенденција у овој области. Решење из Скице (чл. 360, ст. 2) 
и чл. 486, ст. 2 НСГЗ (алтернатива) да уступање и поред уговорне заб-
ране нема дејства према дужнику само ако је пријемник знао за забрану 
доноси већи баланс поменутих интереса приватне аутономије и сигур-
ности промета јер се штити савестан прибавилац. Према овом предло-
гу, дужник може поступити супротно обавештењу о уступању само ако 
је пријемник знао за забрану. Тражи се дакле пријемниково актуелно 
знање о забрани уступања, није довољно да је за забрану могао да зна. 
При томе се ничим не ограничава начин на који ово знање може бити 
стечено, нити се прецизира време у коме је ово сазнање правнореле-
вантно. Другим речима, нису искључене недоумице о томе да ли знање 
о забрани уступања мора постојати у тренутку закључења уговора о 
цесији или може бити стечено накнадно, на пример, у периоду између 
закључења уговора о цесији и нотификације дужника (сходно општим 
правилима, вероватно у тренутку цесије).

Чини се да је решење чл. 486, ст. 2 НСГЗ (алтернатива) значајан иско-
рак у правцу веће правне сигурности пријемника. На овом трагу је 

1040 Видети: Коментар уз чл. III.–5:108 DCFR, C. von Bar, E. Clive (eds.), II (2009), стр. 
1035. 

1041 Ово питање треба решавати на исти начин без обзира на то да ли је дужник већ 
примио чинидбу из изворног уговора. На пример, у ситуацији када је уступилац 
већ испоручио робу купцу (дужнику) и сада упркос уговорној забрани трећем 
лицу уступа противчинидбу, потраживање продајне цене. Ово из разлога што се 
и даље може поставити питање одговорности за недостатке чинидбе из изворног 
уговора. 

1042 Тако чл. III.– 5:122 DCFR (2009); чл. 24 (2) Конвенције UNCITRAL о уступању 
(2004).
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ШвОЗ и СлОЗ, по коме се пријемник може поуздати у писмену исправу 
о дугу која не садржи забрану уступања.1043

Савремени правни промет инсистира на већој правној сигурности 
прибавилаца тражбина, нарочито оних који, у оквиру своје делатности, 
купују мноштво потраживања, често и из уговора који још нису закљу-
чени. На пример, у енглеском праву се знање или занемаривање клаузу-
ле о забрани уступања од стране фактора, као купца тражбине, сматра 
ирелевантним.1044 Овај принцип усваја и DCFR у погледу тражбина из 
трговине (енг. „trade receivables“), истичући као нарочито значајно усту-
пање прилива будућих потраживања (енг. „continuing stream of future 
debt“).1045 Ако се узме у обзир да је број појединачних уговора извора 
тражбине, у таквим случајевима, огроман, не може се очекивати од фак-
тора да испита сваки уговор посебно како би утврдио да ли садржи од-
редбу о забрани уступања.

а) Препорука

На основу свега наведеног, изгледа да ЗОО у овом погледу захтева 
одређене корекције.

Ако се изведе најмањи заједнички садржалац решења из актуелних 
националних законодавстава и предлога за хармонизацију уговорног 
права, онда је то тежња да се ограниче дејства погодбе о неуступању. 
Такође се јасно уочава потреба да се у погледу дејстава погодбе о неус-
тупању повуче разлика између новчаних и неновчаних потраживања,1046 
односно привредних и ванпривредних потраживања. Принцип ограни-
ченог дејства ове погодбе штити пријемника, али се тиме не дира у усту-
пиочеву одговорност за повреду уговора. Притом се чини да немачко, 
аустријско и словеначко решење, на одговарајући начин, мире иденти-
тет и прометљивост потраживања, штитећи једновремено и сигурност 
промета..1047

С тим у вези, сматрамо да правило из чл. 486, ст. 2 НСГЗ (према 
алтернативи), о чијој прихватљивости смо се већ изјаснили, треба допу-
нити једним изузетком, по коме се дужник не може позвати на уговор-
ну забрану цесије у оним случајевима када је уступљено потраживање 

1043 Овоме се може придружити и правило из DCFR да уступање упркос забрани делује 
и према дужнику, ако је овај својим поступцима довео до тога да пријемник осно-
вано верује да не постоји таква забрана. Видети: чл. III.–5:108 (3) (b) DCFR.

1044 M. Bridge, „England and Wales“ у: Sigman, Kieninger (eds.) (2009), стр. 162.
1045 На пример, код уступања тражбина испоручиоца робе, на основу уговора о фак-

торингу, где дужник, ако је обавештен, мора платити фактору (пријемнику). Вид. 
Комeнтар уз чл. III.–5:108 DCFR, C. Von Bar, E. Clive (eds.), II (2009), стр. 1035.

1046 Принципи UNIDROIT праве разлику између новчаних и неновчаних потраживања. 
Тако забрана цедирања не производи дејство код новчане чинидбе. W. Wiegand, C. 
Zellweger – Gutknecht (2005), стр. 35.

1047 „Неком априори важењу пактова о неуступању може поред заштите повериоца по-
себно да се супротстави заштита промета.“ M. Lukas (2000), стр. 244.
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новчано и потиче из уговора у привреди. Ако је забрана установљена у 
погледу новчаног потраживања између привредних субјеката, дужник 
мора извршити обавезу у складу са обавештењем о уступању, без обзи-
ра на то да ли је пријемник знао за забрану.

Нешто већу дилему отвара други део овог решења: да ли усвојити 
правило да се дужник и након нотификације може ослободити обавезе 
испуњењем изворном повериоцу (НГЗ) или прописати да се дужник на-
кон нотификације (по правилу) не може ослободити обавезе плаћањем 
изворном повериоцу (АГЗ).

Изгледа да немачко решење више одговара начелу заштите иденти-
тета потраживања које штити дужника и његову приватну аутономију. 
Теоријска усклађеност овог решења није од велике помоћи пријемнику 
који је суочен са ризиком да и поред тога што је обавестио дужника о 
цесији, овај по доспелости ипак испуни тражбину изворном повериоцу. 
Ово је нарочито правно незгодно у ситуацији када изворни поверилац 
оде под стечај, што би у нашем друштвено-економским условима, чини 
се, довело до неподношљиве правне несигурности. Из тог разлога, дуж-
ника, који, позивајући се на погодбу о неуступању, одбија сарадњу са 
пријемником, треба упутити да се ослободи обавезе полагањем дуго-
ваног код суда1048 или јавнобележничким депозитом.1049 Овим иденти-
тет потраживања није урушен, а истовремено је заштићена сигурност 
промета тражбинама. Изгледа да се на овај начин постиже одгова-
рајући баланс приватне аутономије изворног дужника да у складу са 
својим потребама уговори непреносивост тражбине, с једне стране и 
начела слободног промета добара, с друге стране. Када је реч о новча-
ном потраживању из уговора у привреди, примат се мора дати начелу 
прометљивости. Ти уговори су, по правилу, нелични и узајамнообвез-
ни, тако да свака страна може очекивати уступање потраживања. Усме-
равање „незадовољног“ дужника да се ослободи обавазе полагањем ду-
гованог код суда, односно јавног бележника, можда повећава трошкове 
трансакције,1050 али се чини да отклања највећи број поменутих ризика 
због којих је дужник од почетка и захтевао клаузулу о неуступању.

1048 Полагање се, по правилу, врши код стварно надлежног суда у месту испуњења, 
притом и сваки други стварно надлежни суд мора примити ствар у депозит, а дуж-
ник је дужан дати накнаду повериоцу ако је овај полагањем код другог суда претр-
пео штету (чл. 328 ЗОО).

1049 Видети: чл. 165 Закон о јавном бележништву („Сл. гласник РС“, бр. 31/2011). У 
предлогу за јавнобележнички депозит, дужник ће навести разлоге због којих новац 
депонује као предмет испуњења, начин поступања с новцем и податке о лицу у 
чију корист се предаје (чл. 167 Закона о јавном бележништву). 

1050 Трансакциони трошкови се обично дефинишу као трошкови размене (енг. „costs 
of exchange“). О подели тих трошкова на трошкове потраге за другом уговорном 
страном (енг. „seаrch costs“), трошкове преговора (енг. „bargaining costs“), трошкове 
закључења уговора и трошкове извршења уговора (енг. „enforcement costs“) видети: 
Robert Cooter, Thomas Ulen, Law and Economics, Pearson Education 2004, стр. 91–92.
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Сходно аргуметованом, наш предлог норме која се тиче уговорне 
забране уступања гласи:

Поверилац и дужник могу уговорити да поверилац не може прене-
ти потраживање на другога или да га не може пренети без дужниковог 
пристанка.

Уступање потраживања упркос овој уговорној забрани нема дејства 
према дужнику, ако је пријемник знао за забрану, осим ако је уступљено 
новчано потраживање из уговора о привреди. Дужник, и у овом случају, 
може да се ослободи обавезе полагањем дугованог код суда или јавног 
бележника.



ОДЕЉАК ДРУГИ
АПСОЛУТНА (ИМОВИНСКОПРАВНА) 

ДЕЈСТВА

1. УСТУПИЛАЦ – ПРИЈЕМНИК

1.1. ПРИРОДА ЦЕСИЈЕ

Правна дејства уступања потраживања се, као што смо већ истакли, 
могу поделити на облигационоправна и апсолутна. Та дејства углавном 
наступају истовремено јер су и уговор о продаји потраживања и цесија, 
по правилу, садржани у једном акту. Отуда је недоследности у разли-
ковању ових дејстава практично немогуће избећи. Ипак, чини се да ус-
вајање ове поделе доприноси јасноћи и прегледности излагања, па нема 
разлога да је напуштамо.

У овом делу истраживања отвара се неколико дилема: каква је при-
рода цесије, да ли је цесија правни посао и, ако јесте, у каквом је односу 
са послом који је њен основ. У том контексту је, чини се, највећи изазов 
открити онај „магични“ тренутак у коме потраживање као бестелесно 
добро престаје да буде део имовине уступиоца и улази у имовину при-
бавиоца, као и то да ли је и од каквог је значаја за цесију нотификација 
(обавештење) дужника?

Као што се могло видети у претходном излагању, за цесију је не-
опходно да иницијални поверилац поседује одговарајуће овлашћење 
располагања, то јест да предмет уступања њему припада и да се ради 
о тражбини која је, као таква, уступива.1051 Неки аутори наглашавају 
постојање потраживања (нем. „bestehen der Forderung“) и правно има-
лаштво (нем. „Rechtsinhabersschaft“) цедента.1052 Ако потраживање не 
постоји или не припада цеденту, уступање остаје без дејства.1053

1.1.1. Цесија као правни акт стицања

Цесија је, у упоредном праву, углавном препозната као акт сти-
цања, и то одређеног бестелесног добра – потраживања. Међутим, када 
се постави питање шта је то темељ цесије и који је то скуп чињеница 
неопходан да би дошло до преласка тако схваћене тражбине из имо-

1051 Staudinger, Busche, II (2005), стр. 78.
1052 Münchener, Roth, II (2007), стр. 2464.
1053 Ако је потраживање неизвесно, тада је у одговору на питање да ли је постојеће 

потраживање уступљено пресудан критеријум његове одредивости. Münchener, 
Roth, II (2007), стр. 2464.
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вине цедента у имовину цесионара, те у каквом су међусобном односу 
те чињенице, разлике између појединих правних система постају више 
него очигледне. На пример, цесија потраживања се у француском и не-
мачком праву посматра као транслативни уговор.1054 Дакле, као уговор 
у коме је постигнута сагласност воља са намером да уступилац пренесе 
потраживање на пријемника, а пријемник да га прихвати.1055 Међутим, 
ако се узме у обзир да је цесија уређена према моделу преноса своји-
не на телесним стварима, постаје јасно да је и пренос потраживања, у 
овим правним системима, битно различит.1056 Управо из тог разлога, 
„завирићемо“ на тренутак у различита упоредноправна решења која 
нам могу послужити као путоказ и за боље разумевање цесије у нашем 
позитивном праву.

1.1.1.1. Немачко право
У немачком праву се истиче да је цесија уговор између дотадашњег 

повериоца (цедента) и новог повериоца (цесионара) помоћу којег се 
неко одређено, или макар одредиво, потраживање преноси са цедента 
на цесионара.1057

Код уступања потраживања прави се разлика између облигационо-
правног обвезивања (основним послом) и располагања потраживањем.1058 
Посао обвезивања заснива само обавезу на уступање потраживања, а 
тек посао располагања (као испуњење обавезе из основног посла) пре-
носи ималаштво (нем. „Inhaberschaft“), тзв. припадност права потражи-
вања (нем. „Rechtzuständigkeit über the Forderung“).1059

Пренос потраживања се врши по суштински истом моделу као и 
пренос својине, природно уз одговарајућа прилагођавања, због тога 
што немачка доктрина држи да је цесија такође акт располагања. По-
слови располагања су непосредно усмерени на постојеће право: да 
га промене, пренесу, оптерете или угасе.1060 Као каузални посао ја-
вља се, пре свега, продаја потраживања (нем. „Forderungskauf “),1061 
али и неки други послови (поклон, посао обезбеђења, факторинг и 
сл.).1062 И код преноса тражбине важи дакле приступ по коме су два 
акта – посао обвезивања и посао располагања – правно независна (нем. 
„Trennungsprinzip“), тако да ваљаност једног посла не утиче на важење 

1054 E. Cashin-Ritaine (1998), стр. 80.
1055 S. Scott (1991), стр. 39.
1056 E. Cashin-Ritaine (1998), стр. 81.
1057 Staudinger, Busche, II (2005), стр. 78.
1058 Münchener, Roth, II (2007), стр. 2458.
1059 Münchener, Roth, II (2007), стр. 2458.
1060 Staudinger, Busche, II (2005), стр. 77.
1061 § 453 НГЗ. За коментар видети: Palandt, Weidenkaff (2010), стр. 667.
1062 Staudinger, Busche, II (2005), стр. 78.
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другог („Abstraktionsprinzip“).1063 Најважнија разлика у односу на пре-
нос својине је, чини се, непосредна последица природе самог потражи-
вања. За пренос „влаштине“ на потраживању не тражи се предузимање 
неког материјалног акта или објава преноса на неки други начин (прин-
цип публицитета). Акт располагања се ограничава на уговор имеђу це-
дента и цесионара који доводи до преноса потраживања. Тај акт има 
дејство erga omnes.1064 Располагање улази у круг апстрактних послова 
(нем. „abstrakte Geschäfte“),1065 чија је ваљаност независна од правног 
основа (нем. „Rechtsgrund“).1066 Тако је и код цесије. Споразум о каузи је 
изван саме цесије и не налази се међу њеним конститутивним елементи-
ма. Ако се испостави да кауза не постоји, цесија није ништава, али онај 
ко је располагао може да захтева повраћај тако пренетог позивајући се 
на правила о неоснованом обогаћењу.1067 Та посебност немачког права 
се обично истиче као допринос већој сигурности прибавиоца, а посред-
но и правног промета.

1.1.1.2. Француско право
У француском праву, својина се преноси на основу сагласности 

воља. У правној књижевности се као типичан пример консензуалности 
наводи уговор о продаји, а као једна његова варијација и оно што је у 
жижи нашег истраживања – уговор о продаји потраживања.1068

ФГЗ је задржао унитарни систем преноса својине, по коме сам уго-
вор (продаја, поклон, размена) доводи до преноса на прибавиоца без 
било какве додатне околности. Тај принцип се примењује чак и ако 
ствар није испоручена, нити је цена плаћена.1069 Ипак, правило о пре-
носу својине solo consensu, будући да је диспозитивно, може бити ста-
вљено на страну вољом уговорника. Ово нарочито уговарањем клаузуле 
о задржавању права својине. Осим тога, овај принцип не важи за сва 
добра у промету: будуће ствари и генеричне ствари.1070

Управо из тог разлога, француско право је за супротстављивост це-
сије трећима прописало прилично строгу форму.1071 То је са једне стра-
не допринело правној сигурности, али се касније испоставило као не-

1063 О принципу раздвoјености и апстракције J. Klauer Rakob, „Germany“ у: Sigman, 
Kieninger, (eds.) (2009), стр. 94.

1064 E. Cashin-Ritaine (1998), стр. 93.
1065 Staudinger, Busche, II (2005), стр. 78.
1066 „Овај лежи, по правилу, у послу обвезивања који претходи или је истовремен са 

располагањем.“ K. Larenz (1987), стр. 571.
1067 „Са истим последицама за случај неспособности плаћања, као код неког отуђења 

стварних права.“ Münchener, Roth, II (2007), стр. 2458.
1068 E. Cashin-Ritaine (1998), стр. 84.
1069 E. Cashin-Ritaine (1998), стр. 82.
1070 E. Cashin-Ritaine (1998), стр. 83.
1071 Чл. 1690 ФГЗ.
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премостива препрека за трговање тражбинама. Усвајањем Закона („Loi 
Dailly“, 1981),1072 уведена су посебна правила за уступање потраживања 
правних лица и физичких лица која потичу из њихове професионалне 
делатности. На овај начин је прометовање најважније групе тражбина 
ослобођено сувишног формализма, а посао цесије је сасвим прилагођен 
тржишним потребама.1073

1.1.1.3. Швајцарско право
Према доминантном становишту, у швајцарском праву сагласност 

да уступање треба да се предузме (посао обвезивања) није исто што и 
само уступање.1074 У основи располагања лежи обвезивање, међутим, 
ови послови се, и у случају кад практично потпадају под исто, морају 
појмовно разликовати.1075 Раздвајање посла обвезивања и располагања, 
дакле није спорно у швајцарском праву, ипак однос у коме се ови посло-
ви налазе представља предмет теоријске расправе.

Тако према Шмиту (Schmid) „разлози правне и прометне сигурно-
сти (нем. ‘Recht– und Verkehrssicherheit’) говоре у прилог томе да це-
сију треба посматрати као апстрактни правни посао. Не може се тра-
жити од цесуса да познаје основни посао (нем. ‘Grundgeshäft’) између 
цедента и цесионара, нити да пази на постојање правног основа (нем. 
‘Rechtsgrund’).1076 Ако цесионар има доказ о цесији у одговарајућој фор-
ми који је издао цедент, овлашћен да располаже (нем. ‘verfügungsfähigen’) 
и способан да располаже (нем. ‘verfügungsberechtigten’), онда сигурност 
промета налаже да дужник може испунити обавезу цесионару са осло-
бађајућим дејствима.“1077 С друге стране, таква природа посла преноса 
потраживања не сме бити злоупотребљена од уговорника. Тако је упр-
кос апстрактној природи цесије она ништава, ако судија установи да се 
таквим послом изигравају законска правила.1078

Битно другачије виђење природе односа посла обвезивања и распо-
лагања код цесије нуди други швајцарски писац Јеги (Јägi). На питање да 
ли цесија упркос мањкавости основног посла производи дејства или је 
такав недостатак чини неважећом, Јеги одговара следеће. Ако се цесија 
разуме као каузална, онда цедент услед недостатка основа не престаје 

1072 Сада интегрисаног у Монетарни и финансијски закон.
1073 E. Cashin-Ritaine (1998), стр. 242.
1074 H. Hausheer (1993), стр. 7.
1075 H. Hausheer (1993), стр. 7.
1076 Wieland D. Schmid, „Zur Rechtsnatur der Forderungsabtretung“, Schweizerische Juristen-

zeitung 66/1970, стр. 301.
1077 W. Schmid (1970), стр. 302.
1078 W. Schmid (1970), стр. 303. Овде се такође мисли и на правила о ништавости. 

„Уговор који је противан добрим обичајима и који је немогућ или има противправан 
садржај је ништаван, а ако се то односи само на делове уговора, онда су само ти 
делови ништави.“ Видети: чл. 20 ШвОЗ.
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да буде поверилац и задржава своју апсолутну правну позицију на-
лик својини (нем. „eigentumsähniche“).1079 Ако се прихвати супротна 
претпоставка да је цесија апстрактна, потраживање упркос мањкавом 
правном основу прелази на цесионара. Цеденту остаје само (али у сва-
ком случају) облигациони захтев (нем. „Anspruch“) из неоснованог обо-
гаћења којим може захтевати повратну цесију (нем. „Rückcession“).1080 
Према овом аутору, „квалитативна разлика између апсолутне и чисто 
облигационе позиције цедента није пресудна ако у обе конструкције до-
лазимо до истог резултата. Без обзира да ли је цедент у позицији пове-
риоца или осиромашеног, он у сваком случају мора захтевати да му це-
сионар врати државину (нем. ‘Besitz’) на потраживању.“1081 У коначном 
резултату то не зависи од тога да ли цедент виндицира (нем. „vindiziert“) 
или се позива на неосновано обогаћење.1082 Управо из тог разлога може 
се закључити да је дилема о томе да ли је цесија каузална или апстракт-
на прилично пренаглашена.1083

1.1.1.4. Аустријско право

У аустријском праву, када треба одговорити на питање шта је це-
сија, старији коментатори посежу за паралелом између уступања и пре-
даје. „Уступ је сам по себи као што је и предаја телесне ствари чинидба, 
којом се извршује неки темељни облигаторни посао.“1084 Новија теорија 
ипак следи ону у немачком и швајцарском праву. Облигациони посао 
је само посао обвезивања (нем. „Verpflichtugsgeshäfte“) и односи се на 
будућу чинидбу. Међутим, обвезујући посао не делује на постојећа пра-
ва.1085 Ако неко такво право треба пренети, онда је неопходан и посао 
располагања.1086 „Послови располагања (нем. ‘Verfugüngsgeshäfte’) су 
правни послови који непосредно утичу на постојеће право, тако што га 
преносе, ограничавају или укидају.“1087 У такве послове пре свега спадају: 
прибављање телесних ствари,1088 цесија потраживања1089 и заснивање за-

1079 Peter Јägi, „Zur „Rechtsnatur“ der Zession“, Schweizerische Juristenzeitung 67/1971, стр. 6.
1080 P. Јägi (1971), стр. 6.
1081 Ibid.
1082 P. Јägi (1971), стр. 7.
1083 Ibid.
1084 Видети: Krainz, Pfaff, Ehrenzweig (1911), стр. 137.
1085 Koziol, Welser, Kletečka, I (2006), стр. 117.
1086 Мада и ови аутори истичу да је ове послове понекад тешко раздвојити, на пример, 

код тзв. продаје из руке у руку (нем. „Handkaufen“) приликом куповине намирница. 
Koziol, Welser, Kletečka, I (2006), стр. 118.

1087 Koziol, Welser, Kletečka, I (2006), стр. 118.
1088 §§ 423–425 АГЗ. За коментар видети. Michael Schwimann, AGBG Tashenkommentar 

(2010), стр. 324–325.
1089 § 1392 АГЗ.
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логе.1090 Додатно се у правној књижевности истиче да је посао распола-
гања пуноважан само онда када је извршен као испуњење важећег уго-
вора о купродаји, размени, даривању, који садржи економски разлог за 
располагање.1091

1.1.1.5. Закон о облигационим односима

На основу претходног излагања може се закључити да, када се у 
упоредном праву тражи одговор на питање о преносу тражбине, mutatis 
mutandis примењују правила која важе за деривативно стицање покрет-
них ствари. Судећи по римским основама, цесија је за бестелесне ствари 
оно што је предаја за телесне.1092 Где је у том погледу наше право?

Према СГЗ, „свако законо прибављање ствари једне изискује пуно-
важан основ и закони начин“.1093 Слично је и према ОИЗ. „Кад угово-
ром стечеш право на влаштину какве ствари, ти самим тијем још нијеси 
постао њен власник... Власник ћеш постати тек онда када буде уистину 
извршен обред који закон прописује....“1094

Према ЗОСПО, право својине се стиче на основу правног посла.1095 
Дакле, у скупу правних чињеница које доводe до преноса, правни посао 
није довољан. Такав правни посао (основ) само је потенцијал преноса 
који може бити реализован тако што ће се на ову чињеницу наслони-
ти одговарајући начин стицања.1096 Код покретних (телесних) ствари то 
је предаја.1097 Ово правило је узето из живота; „обично модусу претхо-
ди титулус који мотивише вољу траденсову да својину пренесе на 
акципијенса“.1098 Ако титулуса нема или је он правно недопуштен, није 

1090 § 447 АГЗ.
1091 Koziol, Welser, Kletečka, I (2006), стр. 119.
1092 „Quod operatur traditio in rebus corporalibus, illud operatur cessit in istis rebus incorpo-

ralibus.“ Такво становиште нпр. задржано у мешовитом правном систему Јужне 
Африке. Цесија баш као ни предаја не може постојати независно од претходног 
правног акта. Цесија и предаја преносе добра из једне имовине у другу (енг. „shift-
ing of assets from one estate to anather“), али се за коначност таквог преноса захтева 
постојање каузе или разлога преноса. S. Scott, (1991), стр. 60. 

1093 Видети:§ 226 СГЗ.
1094 Видети: чл. 836 ОИЗ.
1095 Чл. 20 ЗОСПО.
1096 „Пуноважан основ прибављања значи правну могућност да се неко право стече, а 

закони начин прибављања значи акат (дело, радњу, догађај) којим се та могућност 
остварује.“ Андра Ђорђевић, „Прибављање својине по нашем Грађанском закони-
ку“, Архив за правне и друштвене науке 1–6/1906, стр. 28.

1097 Према мишљењу проф. Гамса, овде постоје две правне радње од којих се једна 
састоји од напуштања својине, а друга у њеном пријему. Андрија Гамс, „Апстракт-
ни правни послови“, Анали Правног факултета у Београду 1/1964, стр. 57.

1098 Живојин Перић, Специјални део грађанског права, Стварно право, Штампано 
као рукопис по предавањима г. Жив. М. Перића проф. универзитета, Београд 
1937, стр. 31.
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дошло до имовинске промене и поред тога што је било традиције.1099 
Ако постоји неки разлог због кога посао који чини правни основ не 
важи, продавац може реивиндикационим захтевом повратити ствар 
коју је предао.

Колико су ова правила примењива на тражбине као бестелесна доб-
ра?

Одељак 1 у глави VI ЗОО носи наслов „Уступање потраживања уго-
вором (цесија)“.

„Поверилац може уговором закљученим са трећим пренети на ово-
га своје потраживање...“ (чл. 436, ст. 1 ЗОО).

„Уговор о уступању нема дејство према дужнику...“ (чл. 436, ст. 2 
ЗОО).

„Кад је уступање извршено уговором са накнадом...“ (чл. 442 ЗОО).
Сходно томе, за неке ауторе уступање потраживања (цесија) је-

сте уговор којим поверилац (уступилац, цедент) преноси своје потра-
живање које има према дужнику (цесусу) на треће лице (пријемника, 
цесионара).1100 Чини се да ова дефиниција упрошћава „слику цесије на 
којој се може уочити неколико нијанси“.

У првом ставу који се односи на цесију ЗОО не даје појам уговора о 
цесији, док је код других уговора ово манир од кога законодавац не од-
ступа.1101 Осим тога, номотехничко смештање цесије у општи (први) део 
ЗОО, а не у други део под насловом „Уговори“ сведочи да законодавац 
уговору о цесији приступа нешто другачије. Па шта је онда цесија према 
ЗОО?

Неспорно је да цесија без пристанка цесионара није могућа. Потра-
живање се не може пренети једностраним правним послом.1102 Дилема 
дакле није толико у питању да ли цесија уговор, већ више у томе по 

1099 Ж. Перић, Стварно право, стр. 29.
1100 Светислав Аранђеловић у: Борислав Благојевић, Врлета Круљ (ред.), Коментар за-

кона о облигационим односима, I књига, Београд 1983, стр. 1233. „Цесија је уговор 
закључен од стране повериоца и трећег лица којим се теретно или бестеретно пре-
носи потраживање повериоца на треће лице.“ Ј. Салма (2007), стр. 419.

1101 На пример: „Уговором о продаји обавезује се продавац да пренесе на купца право 
својине на продату ствар и да му је у ту сврху преда, а купац се обавезује да плати 
цену у новцу и преузме ствар (чл. 454, ст. 1 ЗОО). Уговором о размени сваки уго-
варач се обавезује према свом сауговарачу да пренесе на њега својину неке ствари 
и да му је у ту сврху преда (чл. 552, ст. 1 ЗОО). „Уговором о зајму обавезује се 
зајмодавац да преда у својину зајмопримцу одређену количину новца или којих 
других заменљивих ствари, а зајмопримац се обавезује да му врати после извесног 
времена исту количину новца, односно исту количину ствари исте врсте и истог 
квалитета“ (чл. 557 ЗОО).

1102 „Очитовање последње воље као таково нема никада моћ уступа, запис тражбине 
(legatum nominis) само обвезује оптерећенога, да подузме уступ, и тек тим уступом 
постаје легатар господар записане тражбине.“ Krainz, Pfaff, Ehrenzweig (1911), стр. 
140.
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чему се она посебна у односу на друге именоване уговоре? Неки прав-
ни писци разликују правни основ (титулус) и акт цесије,1103 док дру-
ги аутори истичу да је цесија преносни посао.1104 Овде је већ јасније 
да се цесија не може свести на уговор о уступању који помиње чл. 436, 
ст. 2 ЗОО. Изгледа да законодавац синтагму уговор о уступању користи 
као генеричан назив за различите уговоре, теретне и доброчине, који-
ма је утаначена обавеза уступања (чл. 442 ЗОО). За пренос одређеног 
потраживања из имовине цедента у имовину цесионара погодба о усту-
пању није довољна. Она је само основ преноса. Такво становише је јасно 
формулисано у нашој правној књижевности. Проф. Марковић сматра 
да „пренос тражбине може бити на основу правног посла или уговора 
закљученог између досадашњег повериоца (цеденса) и новог поверио-
ца (цесионара)“.1105 Тако и проф. Станковић: „Основ (врста уговора) 
којим цедент уступа своје потраживање цесионару може бити различит. 
Најчешће је то купопродаја, али то може бити и поклон, зајам, размена, 
исплата дуга и уопште сваки уговор који је по својој природи подобан 
да се на основу њега пренесе тражбина.“1106 На овај посао наслања се 
посао преноса – цесије (чл. 436, ст. 1 ЗОО), који може бити посебан, али 
је, по правилу, само углавак основног посла.1107 Цесија, дакле, не мора 
бити временски и формално одвојена од основног посла.1108 Темељни 
посао и цесија се редовно састају,1109 с тим што цесија уједно значи и 
престанак уступиочевог права да тражи испуњење од дужника.1110

Изгледа да цесија која претходи основном послу није могућа. При-
рода права које се преноси не дозвољава да се најпре „преда“ тражби-
на, а потом закључи основни посао. Nuda traditio нема своју паралелу у 
nuda cessio.

Док је код покретних ствари могуће пренети право својине на доб-
ру задржавајући фактичку власт (constitutum possessorium) или пренети 
фактичку власт уз задржавање права (pactum reservati dominii), то код 
уступања потраживања, због природе добра које се преноси изгледа 
није могуће.

1103 Б. Гавански (1982), стр. 7.
1104 Према проф. Цигоју, као што је традиција у стварном праву споразум о прено-

су (слов. „prenosna pogodba“), односно начин стицања modus aquirendi, тако је у 
облигационом праву cessio преносна погодба, односно начин стицања. S. Cigoj 
(1989), стр. 351.

1105 „То је најчешћи и најуобичајенији основ преноса...“ Л. Марковић (1997), стр. 335.
1106 Тако В. Станковић, (1978), стр. 129–130.
1107 У хрватском праву „цесија је уговор којим веровник своју отуђиву тражбину пре-

носи на другу особу“. P. Klarić, M. Vedriš (2009), стр. 444.
1108 С. Јакшић (1960), стр. 417.
1109 „Колико се тим послом смера одмах на пренос, а не ствара само дужност цедирати 

у будуће (уступно обећање).“ Видети: Krainz, Pfaff, Ehrenzweig (1911), стр. 138.
1110 С. Перовић, Д. Стојановић, I (1980), стр. 993.
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Сходно наведеном, чини се да правна теорија мора повући линију 
између два правна чина неопходна за коначан пренос: погодбе о усту-
пању (pactum de cedendo), која је најчешће уговор о продаји и устано-
вљава обавезу преноса (посао обвезивања) и саме цесије – преноса 
потраживања (посао располагања).1111 Код првог посла (продаје) прода-
вац преузима обавезу да тражбину прода (пренесе), а купац је сагла-
сан да тражбину плати и да је прихвати. Код другог посла (цесије), воља 
цедента (продавца) усмерена је на пренос тражбине, а воља цесионара 
(купца) на њен пријем. Иако се у пракси и посао располагања назива 
уговором, његова је природа нешто другачија. Овај посао је усмерен на 
имовинску промену (пренос), а не на креирање обавеза. Кауза посла це-
сије је позајмљена. Обавезе су претходно утаначене (основним послом) 
који је (causa cessionis). Другим речима, по својим ефектима посао це-
сије није заснивајући (установљавајући) већ чинодејствујући (испуња-
вајући). Чинидба transsfere1112 је увек позитивна1113 и тренутна.1114 На тај на-
чин припадност тражбине цеденту – „влаштина“ престаје и она прелази 
у имовину пријемника.1115

Сходно наведеном, ако у погледу правне природе фактичке предаје 
у нашем праву и могу постојати неке недоумице, чини се да није спорно 
да је цесија правни посао располагања.

Ово излагање ваља допунити одговором на дилему да ли је цесија 
према ЗОО каузалан или апстрактан правни посао.

„Немогуће је замислити паметнога човека да се обвезује без неког 
основа.“1116 Ипак, нико не спори да је правни посао могуће предузети и 
тако да се његов основ не види. Такви правне послове зовемо апстракт-

1111 Тако је за словеначке ауторе, цесија посао располагања у облигационом праву на 
основу кога се преноси постојећа тражбина (слов. „raspogalni pravni posel obligaci-
jskega prava, s katerim prehaja obsoječa terjatev“). M. Juhart у: Plavšak, Juhart, Vrenčur 
(2009), стр. 1092.

1112 Неки аутори ову чинидбу виде као dare. „Обавеза стварне чинидбе (обавеза при-
бављања ствари) се често разуме као посебан случај чињења, међутим она је пре-
вазилази. Ово будући да се не дугује само чињење, него такође његов успех, то јест 
пренос права (нем. ‘Rechtsübertragung’). Dare не треба сводити на предају ствари, 
него на свако прибављање права (такође и цесија као пренос нематеријалних доба-
ра).“ E. Bucher (1988), стр. 103.

1113 Опширније о подели на позитивне и негативне облигације. Видети: Михаило Кон-
стантиновић, Облигационо право – општи део (према белешкама с предавања сре-
дио В. Капор), Београд 1959, стр. 7–9.

1114 Обавеза из уговора о цесији, по правилу, у истом тренутку настане и бива угашена. 
W. Wiegand, C. Zellweger – Gutknecht (2005), стр. 32. „Цесијски уговор је консензу-
алан уговор и према томе постаје перфектан у тренутку споразума између цедента 
и цесионара (прихват понуде без икакве традиције).“ P. Klarić, M. Vedriš (2009), стр. 
445.

1115 Потраживање напушта имовину дотадашњег повериоца и долази у имовину но-
вог. Дужник, од тада не дугује чинидбу првашњем већ новом повериоцу. K. Larenz 
(1987), стр. 577.

1116 Д. Аранђеловић (1929), стр. 79.
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ним јер им је апстрахован основ дуговања.1117 У цивилистици се об-
ично вели да је повериоцу згодно тужити на основу апстрактног посла 
јер апстрактност преваљује терет доказивања каузе на дужника, што у 
процесноправном смислу олакшава позицију повериоца.

Код уговорне цесије правни однос је створен вољом странака, па 
мора постојати разлог због којег су воље изјављене. Ако је неко потра-
живање пренето sine causa, цесионар се неосновано обогатио. Из саме 
цесије као посла располагања не види се разлог уступања потраживања, 
па кажемо да је овај уговор апстрактан.1118 Ипак, кауза цесије постоји 
и крије се у другом правном послу који претходи цесији. Због чега неко 
преноси потраживање, а други га прихвата, види се из основног посла. 
Основ уступања може бити различит: доброчин и теретан,1119 али је 
то, као што смо већ нагласили, углавном уговор о продаји.1120 Кауза је 
вољом странака притајена, тако да трећа лица не могу поуздано закљу-
чити шта је разлог преноса. Међутим, кауза се, по правилу, узима у об-
зир по приговору туженог.1121 Додатно, суд ће по службеној дужности 
водити рачуна о каузи која је противна принудним прописима, јавном 
поретку и добрим обичајима, на пример, цедент је уступио своје потра-
живање како би цесионар извршио неку службену радњу1122 или одао 
службену тајну.1123

Издваја се став проф. Гамса, који држи да цесија није самосталан 
уговор, јер се ту у истом уговору само мењају субјекти.1124 Сматрамо да 
објашњење цесије као модификације постојећег уговора није прихва-
тљиво, јер је она, као што смо већ указали, пренос добара из имови-
не цедента у имовину цесионара. Кауза уговора из кога потраживање 
настаје (изворног уговора) не одговара каузи посла обвезивања, на при-
мер, уговора о продаји потраживања.

Према неким ауторима, за дужника је правни основ безначајан и 
у односу на њега уступање је апстрактан правни посао.1125 Такво ста-

1117 Ibid.
1118 Видети: Б. Гавански (1982), стр. 46.
1119 „Када је основ цесије неки теретан уговор, што је у пракси најчешће, одговорност 

уступиоца се према ЗОО, уређује другачије, но у случају кад је до уступања једног 
потраживања дошло на основу доброчиног уговора.“ С. Перовић, Д. Стојановић, I 
(1980), стр. 990.

1120 И овде важи принцип да „модус открива титулус, а титулус открива каузу“. Оп-
ширније о односу каузе и правног основа стицања. Вид.: Оливер Антић, „Кауза“, 
Правни живот 10/2005, стр. 840. 

1121 А. Гамс (1964), стр. 63.
1122 Видети: кривично дело мита: чл. 368 Кривичног законика („Сл. гласник РС“, бр. 

85/2005, 88/2005 – испр., 107/2005 – испр., 72/2009 и 111/2009).
1123 Видети: одавање службене тајне из користољубља (чл. 369, ст. 2 Кривичног закони-

ка РС).
1124 Андрија Гамс, „Кауза и правни основ“, Анали Правног факултета у Београду 2/1959, 

стр. 168, фуснота 26.
1125 Л. Марковић (1997), стр. 339.
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новиште заступа и проф. Цигој, по коме је уговор о цесији „каузалан 
у односу према основном уговору, а апстрактан само према дужнику 
(debitor cessus), јер он није страна у уговору о преносу тражбине између 
цедента и цесионара“.1126 Такав приступ је само делимично прихватљив 
јер се цесија као посао располагања служи каузом из посла обвезивања. 
Апстрактност неког посла је објективна категорија која зависи од тога 
да ли су стране у неком послу каузу учиниле видљивом. Она се, дакле, 
не процењује према околности да ли је одређено лице знало за пренос и 
то шта је разлог уступања.1127

Неки аутори схватају цесију као акцесоран правни посао којем увек 
претходи неки други посао између цедента и цесионара.1128 Нама се 
чини да је овде доследније разликовати посао обвезивања и распола-
гања, из простог разлога што се израз акцесорност, по правилу, везује за 
однос главног и споредног права (које је у служби главног), на пример, 
тражбине и обезбеђења. Послом располагања као што је цесија изврша-
ва се посао обвезивања, али тај посао, чини се, нема карактер споредног 
(акцесорног). Вероватно из тог разлога не кажемо за пренос својине да 
је акцесоран у односу на уговор о продаји који лежи у његовој основи.

Сматрамо да се овде мора направити одговарајућа разлика између 
садржинске и функционалне апстрактности. Цесија је у садржинском 
смислу апстрактна. Разлог због кога је дошло до преноса тражбине не 
мора бити истакнут.

Међутим, ако су погодба о уступању, на пример, продаја потра-
живања (посао обвезивања), и цесија (посао располагања) закључени 
uno actu, што по правилу у пракси и јесте случај, кауза цесије ће бити 
видљива.1129

Друго је, међутим, питање у каквој су вези основни посао којим је 
уговорена обавеза уступања и сама цесија, то јест да ли је посао цесије 
независан или је функционално условљен снагом основног посла?

1126 S. Cigoj (1989), стр. 350. Lj. Rosenberg у: Aleksandar Goldštajn (red.), Obvezno pravo, 
Prva knjiga, Zagreb 1978, стр. 294.

1127 Уговор о цесији је апстрактни правни посао, чија правна основа трећима и није 
видљива. Видети: B. Vizner (1978), стр. 1433.

1128 B. Vizner (1978), стр. 1432. Такође и проф. Цигој. Видети: S. Cigoj (1989), стр. 351. 
Поделу на самосталне и акцесорне уговоре прави и проф. Перовић, па је акцесоран 
уговор онај који се не може закључити, ако већ не постоји самосталан уговор. 
Такви су уговор о јемству, ручној залози, хипотеци, уговорној казни. Видети: 
Слободан Перовић, Облигационо право, Београд 1990, стр. 231. Изгледа да се пре 
може говорити о акцесорном карактеру заложног права у односу на потраживање и 
акцесорности обавезе јемца према обавези главног дужника. Ово и из разлога што 
право које се обезбеђује (на пример, уговором о залози) не мора бити уговорно, 
већ може настати из других извора облигација, на пример, деликта.

1129 Ако су уговор о продаји потраживања и цесија сједињени, онда не постоји времен-
ски размак између основног посла и његовог испуњења.
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а) Функционала каузалност или функционална апстрактност

За аустријско, немачко, швајцарско и наше право заједничко је да 
уговор о продаји потраживања не преноси потраживање, него ствара 
само облигациони однос, по коме купац потраживања може тражити 
од продавца да му уступи потраживање.1130 Значајна разлика између 
наведених правних система излази на видело у одговору на питање у 
каквој су функционалној вези основни посао (продаја) и посао преноса 
тражбине (цесија).

Да ли су та два посла у каузалном односу или су и функционалном 
смислу независни (апстрактни)?1131 Другим речима, да ли је пуноважност 
посла обвезивања: услов цесије или ваљана цесија производи ефекат пре-
носа и поред тога што је основни посао без дејства. У систему функци-
оналне каузалности, неваљаност посла обвезивања повлачи читав низ 
последица по цесију и њене учеснике. Те последице се у најкраћем огле-
дају у следећем:

• Посао цесије губи снагу, без обзира на то има ли сопствених не-
достатака.

• Узима се да потраживање није ни напуштало имовину цедента, 
тако да нема потребе за повратном цесијом, нити за тужбом за 
повраћај уступљеног без основа.

• Цесус може цесионару истицати приговор ништавости цесије 
због мањкавости основног посла.1132

• Цедентови повериоци могу, доказујући да је посао обвезивања 
ништав, захтевати намирење из уступљене тражбине у изврш-
ном поступку и у стечају цедента.

• Ако је цесионар даље уговорио уступање таквог потраживања 
трећем лицу, овај неће постати ималац потраживања. Престају 
и евентуална заложна права на потраживању заснована судском 
одлуком или уговором цесионара са заложним повериоцем.

С друге стране, ако се прихвати становиште о функционалној ап-
страктности цесије према послу обвезивања, неваљаност основог посла 
готово да нема никаквог утицаја на уступање.1133

1130 Посао који ствара обавезу (енг. „obligationary agreement“) и посао који доводи до 
преноса (енг. „transfer agreement“) раздвајају се и у мешовитом правном систему 
Јужне Африке. Видети: S. Scott (1991), стр. 59.

1131 Разлику између садржинске и функционалне апстрактности истиче и Х. Маркови-
новић. Видети: H. Markovinović (2005), стр. 51.

1132 Цесус се као треће лице не може позивати на рушљивост јер је она установљена у 
корист одређених страна у правном послу.

1133 Осим немачког права, овај принцип је прихваћен и у швајцарском, грчком и естон-
ском праву. Белешка уз чл. III.– 5: 102, C. Von Bar, E. Clive (eds.), II (2009), стр. 
1015.
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• Посао цесије је независан од основног посла и производи дејство.
• Потраживање је напустило имовину цедента; за реституцију је 

неопходна повратна цесија, односно тужба за повраћај уступље-
ног без основа.

• Цесус не може цесионару истицати приговор ништавости цесије 
због мањкавости основног посла.

• Заложни и извршни повериоци се могу поуздати у чињеницу да 
је потраживање цесијом постало део имовинске масе цесионара.

• Треће лице које је прибавило тражбину од цесионара постаје не-
повратно њен ималац.

Главни недостатак функционалне каузалности цесије огледа се у по-
следици коју зовемо „ефекат куле од карата“. Ако се испостави да је 
посао обвезивања неваљан, цесија и сва каснија располагања предмет-
ним потраживањем се руше и враћају на „нулту раван“, што у случају 
„ланчане цесије“ значи да потраживање не мења свој првобитни поло-
жај, то јест остаје на почетку ланца. Друкчије казано, потраживање на 
које је уговор био усмерен овде не напушта имовину цедента. Сви они 
који, с разлогом, држе да је цесионар ималац потраживања (заложни 
повериоци цесионара и његови правни следбеници), прихватањем кон-
цепције о каузалности цесије бивају изложени ризику на који не утичу, 
па је сигурност промета битно пољуљана.

Положај цесуса обавештеног о цесији, у случају доследне примене 
принципа о функционалној каузалности цесије, такође је несигуран. 
Иако оправдано верује у цесију, он се може наћи у „необраном грожђу“. 
У случају непуноважности основног посла, цесус је и поред тога што 
је извршио исплату пријемнику сходно нотификацији у опасности да 
и даље дугује изворном повериоцу (ако се оспори његова савесност). 
Осим тога, цесус је изложен додатном ризику у погледу потраживања 
које је прибавио поуздајући се у информацију да је цесионар ималац 
противтражбине. Прижељкивана компензација таквог потраживања 
постоје немогућа ако се испостави да „уступљено“ потраживање није 
напуштало имовину цедента.

Због негативних последица по учеснике цесије до којих доследна 
примена принципа функционалне каузалности може довести, неки ау-
тори указују на потребу његове корекције. Такво је схватање о двостру-
кој природи цесије, по коме је цесија каузална у односу цедента и цеси-
онара, а апстрактна у односу цесуса и цесионара.1134 Други начин да се 
ублаже ефекти каузалности цесије јесте прихватање концепције о огра-

1134 Стране у послу цесије се могу позивати на њену неваљаност, због неваљаности ос-
новног уговора. Видети: Jasenka Zaninović, Cesija na osnovu ugovora u jugoslovenskom 
i komparativnom pravu s posebnim osvrtom na međunarodno privatno pravo (magistarski 
rad), Zagreb 1982, стр. 40.
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ниченој каузалности, по којој је цесија каузална до тренутка док цесио-
нар за цедирану тражбину није дао противчинидбу или док је није даље 
цедирао.1135

С друге стране, ни принцип функционалне апстрактности цесије 
прихваћен у немачком праву није савршен. Поништење погодбе о усту-
пању не утиче на посао цесије.1136 Уступилац, истина, може тужбом због 
неоснованог обогаћења захтевати повраћај тражбине, али се суочава са 
ризиком да пријемник оде под стечај, када уступилац, за повраћај ус-
тупљеног, стаје у ред са осталим необезбеђеним повериоцима.

Основни приговор који се ставља овом принципу јесте да апстракт-
ност неселективно штити савесне прибавиоце, али и оне који су могли 
знати за недостатке основног посла.

Ако се доследно спроводе принцип функционалне апстрактности, 
цесија је независна без обзира на то да ли су основни посао и посао распо-
лагања закључени одвојено или је у питању један акт. Међутим, ако је, 
на пример, основни уговор ништав због тога што је противан јавном 
поретку,1137 то узрокује и ништавост цесије. Ако је уговор из кога је нас-
тала облигација рушљив због заблуде, суд ће по одговарајућем захтеву 
поништити читаву трансакцију ако је постојала стварна или унутра-
шња веза та два посла. Наиме, није искључено да основни посао и по-
сао цесије, иако су функционално одвојени, пате од исте мањкавости, на 
пример, уговорник је пословно неспособан или је посао закључен под 
преваром. Апстрактност цесије се дакле ублажава уважавањем иденти-
тета у недостатку оба посла, с тим што нарочито треба имати у виду да 
стипулисање посла обвезивања и располагања у једном акту повећава 
вероватноћу таквог идентитета.

Осим тога, цесија може бити закључена под условом, тако што ће 
се дејство цесије везати уговором за ваљаност основног посла. На тај 
начин, посао цесије вољом оних којих се тиче постаје функционално ка-
узалан.1138

б) Функционална каузалност коригована изузецима

Разлика између два система деривативног стицања је у томе коме 
од легитимних пранополитичких циљева се даје примат: концепција 
функционалне каузалности цесије више води рачуна о етичкој страни 

1135 Опширније о овој концепцији и разлозима због којих није прихватљива, видети: 
H. Markovinović (2005), стр. 39–41.

1136 H. Kötz (1992), стр. 59.
1137 Ibid.
1138 С друге стране, у систему функционалне каузалности није могуће одузети цесији 

каузалну природу и тако повећати правну сигурност. Видети: H. Markovinović 
(2005), стр. 47.
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располагања, штитећи правичност1139 док доктрина о апстрактности це-
сије почива на тежњи да се заштити поверење у имовинскоправне по-
слове.1140 Права уступиоца се, у том случају, жртвују зарад сигурности 
промета и економског развоја.1141

Аналогна примена правила којe у српском праву важи за пренос 
својине наводи на закључак да је цесија код нас функционало каузал-
на према основном послу. Ако је посао обвезивања ништав или је био 
рушљив, па касније поништен, ни цесија као посао располагања не про-
изводи дејство. Цесионар који није платио уговорену цену, па је због 
тога уговор раскинут, држи потраживање sine causa и дужан је да га 
врати ономе чије је.1142

Друго могуће решење је да се због различите природе права које је 
објекат преноса, уступање тражбине разуме као апстрактно и тако од-
ступи од важећег принципа за деривативно стицање својине. Уступање 
тражбина није у свему идентично преносу својине. Предаја омогућава 
да, у случају неваљаности основног посла, прибавилац задржи предмет 
преноса у апрехензији, док му преносилац не врати примљени износ. 
С друге стране, ако је основни посао без дејства код цесије, цесионар 
који је тражбину уредно платио је само обични (хирограферни) пове-
рилац који може захтевати повратну цесију. Има дакле аргумената и за 
прихватање принципа функционалне апстрактности цесије.1143 Тако у 
нашој „старијој“ правној књижевности С. Митриновић заступа стано-
више да је важност цесије независна од њеног правног основа. „С тога 
се пренос врши и онда када какав правни основ није ни постојао; или 
кад је сваки од уговарача мислио на други правни основ (нпр.: цедент 
продаје, а цесионар прима поклон); или кад није постигнут циљ који 
се имао у виду.“1144 Ако основног посла нема, или је ништав, „цедент 
има право да тужбом condictio sine causa противу цесионара оповргне 
пренос тражбине“.1145

Сходно напред наведеном, чини се ипак да у нашем праву постоји 
једна „чврста веза основног правног посла између цедента и цесиона-

1139 Ж. Перић (1927), стр. 15.
1140 Ibid.
1141 Ж. Перић (1906), стр. 52.
1142 Ово правило важи и код продаје материјалних добара. Ж. Перић, О уговору о 

продаји и куповини, II, стр. 137. Према неким ауторима, ако цесија остане без 
ослонца, цедент „може према цесионару поставити реивиндикациони захтев“. 
Видети: Б. Гавански (1982), стр. 47. Сматрамо да се овај захтев може евентуално 
окарактерисати као квазиреивиндикациони. 

1143 Ово становише у савременом хрватском праву заступа Х. Марковиновић, који 
држи да је цесија ваљана иако није ваљан основни посао између цедента и цесио-
нара који је подлога цесији. Видети: H. Markovinović (2005), стр. 52.

1144 С. Митриновић (1913), стр. 185.
1145 Ibid. 
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ра и уговора о уступању потраживања“.1146 „У највећем броју случајева 
оба ова момента: куповина и продаја тражбине и пренос тражбине по-
клапају се.“1147 Економски посматрано, реч је о јединственом послу, чак 
и ако посао обвезивања и посао располагања (цесија) нису склопљени 
uno actu. То може навести на помисао да је строго раздвајање основног 
посла и посла располагања више „посластица за теоретичаре“, него што 
иде сасвим укорак са вољом уговорника. Ипак, свакој цесији претходи 
неки други правни посао. Поверилац из тог посла стиче захтев на пре-
пуштање тражбине, док се сама цесија појављује као испуњење прет-
ходног правног посла.1148 Цесија се не може посматрати изоловано, јер 
је у основном послу притајена кауза цесије. Ако је основни посао без 
дејства, цесији недостаје кауза. ЗОО предвиђа да сваки правни посао 
мора имати допуштен основ.1149 Претпоставља се да вољно настала оба-
веза има свој основ, иако он није изражен. Међутим, ова претпоставка је 
оборива, па се правни посао коме недостаје кауза сматра непостојећим. 
Иако апстрактност посла цесије наспрам основног посла доноси одређе-
не предности за правну сигурност, нарочито ако је коригована правилом 
које уважава идентитет грешке, односно могућност да оба посла болују 
од истог недостатка, сматрамо да је функционална каузалност цесије, као 
посла располагања, прихватљивија за наше право.1150 Принцип функ-
ционалне каузалности усваја и DCFR:1151 „Када је основни уговор (енг. 
‘underlying contract’) или други правни акт (енг. ‘juridical act’) од почетка 
ништав до уступања и не долази.“1152Ако је по уступању основни уговор 
или други правни акт поништен, сматра се да тражбина није ни прешла 
пријемнику.1153 Међутим, ако је уговор раскинут или опозван, сматра се 
да се цесија догодила. Последице преноса у овом случају могу се откло-

1146 Б. Гавански (1982), стр. 47.
1147 С. Митриновић (1913), стр. 185.
1148 Д. Аранђеловић (1929), стр. 120.
1149 Видети: чл. 51, ст. 1. ЗОО.
1150 Тако, у аустријском праву, уступање није облигационоправно основни посао него 

каузални посао располагања, који само производи дејства ако настаје из ваљаног 
основа (нем. „Titel“) – посла обвезивања. H. Koziol, R. Welser, II (2007), стр. 119.

1151 Чини се да систем каузалне везе основног посла и посла цесије усваја и Конвен-
ција UNCITRAL о уступању. То се посредно може закључити из правила по коме 
цесус може истаћи све приговоре према пријемнику који произилазе из основног 
уговора (енг. „orginal contract“), или било ког другог уговора који је део исте транс-
акције. Дакле и изворног уговора и основног посла и посла цесије. Видети: чл. 18 (1) 
Конвенције UNCITRAL о уступању (2004). Ипак, Конвенција дозвољава да стране 
уговором ублаже принцип функционалне каузалности цесије, тако што ће се у 
писменој форми одрећи приговора, с тим што је искључена могућност одрицања 
од приговора због а) преварних радњи уступиоца и б) пословне неспособности 
дужника. Видети: чл. 19. Конвенције UNCITRAL о уступању (2004).

1152 Чл. III–5:118 (2) DCFR (2009).
1153 Енг. „retroactive effect on assignment“. Чл. III–5:118 (3) DCFR (2009).
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нити само кроз повратну цесију.1154 Ова правила о функционалој кауза-
лности цесије су, чини се, згодна и за српско право, јер одговарају нашој 
правној традицији и у складу су са целином нашег правног поретка.

Функционална каузалност цесије према основном послу није без 
својих мана. Ипак, држимо да се недостаци принципа каузалности це-
сије могу на адекватан начин ублажити усвајањем одговарајућих изузе-
така, то јест отварањем могућности савесног стицања потраживања од 
лица које није његов ималац и правилом да се савестан цесус ослобађа 
обавезе исплатом лицу назначеном у обавештењу.

б.а. Стицање потраживања у доброј вери

Према општим правилима, потраживање из имовине продавца (ус-
тупиоца) потраживања прелaзи у имовину купца (пријемника) простом 
сагласношћу уговорника. Међутим, шта ако се испостави да лице које је 
у уговору о продаји потраживања назначено као продавац (уступилац) 
није његов ималац. Ово из разлога што наведено потраживање никада 
није ни настало или је претходно већ напустило имовину уступиоца, 
тако да он више није његов ималац. Другим речима, поставља се питање 
може ли се неко потраживање стећи куповином од лица које није његов 
ималац.

У немачком праву се сматра да уколико потраживање не постоји 
или ако више не припада преносиоцу, прибавилац није заштићен, чак 
ни онда када је у погледу овлашћења уступиоца савестан.1155 Заштита 
добре вере, која је правило код стицања својине на покретним ства-
рима1156 не постоји код стицања потраживања.1157 „Ово одступање од 
законског правила код стицања својине почива на томе да код приба-
вљања потраживања у начелу нема неког спољашњег знака претпоста-
вљеног овлашћења, као што је то код покретних ствари посед преноси-
оца, а код непокретности упис у земљишну књигу.“1158 Друкчије казано, 
онај ко прихвати уступање потраживања које није потврђено редовно 
ради на сопствени ризик.1159 Немачка правна књижевност је овде сас-
вим усаглашена, с тим што слично становише у овом погледу постоји 
и у енглеском праву, где пријемник тражбине не може тврдити да је без 
недостатака стекао законско ималаштво (енг. „legal title“), доказујући да 
је савестан купац потраживања (енг. „bona fide purchaser for value“).1160

1154 Видети: Коментар уз: чл. III. – 5:118 (4). C. Von Bar, E. Clive (eds.), II (2009), стр. 
1066.

1155 Münchener, Roth, II (2007), стр. 2458.
1156 § 932 НГЗ.
1157 K. Larenz (1987), стр. 576; Staudinger, Busche, II (2005), стр. 81.
1158 Ibid.
1159 Staudinger, Busche, II (2005), стр. 81.
1160 G. Tolhurst (2006), стр. 430.
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У упоредном праву се готово идентично приступа могућности сти-
цања заложног права на потраживању од лица које није његов има-
лац.1161

Да ли је овај приступ сувише строг и неправичан према савесном 
прибавиоцу? Обично се каже да је „савестан прибавилац онај који није 
имао основа посумњати у поштење продавца, било по личним својст-
вима продавца, било по његовој радњи, било по ниској цени, времену 
месту и начину продаје, или по другим околостима.“1162 Нарочито су у 
том погледу занимљиви следећи примери. Шта ако је у јавне књиге упи-
сано неко потраживање обезбеђено хипотеком. Постоји могућност да је 
дуг већ угашен, али да хипотека још није исписана и да неко, поуздајући 
се у јавне књиге, купи ово потраживање. Закон о хипотеци оставља мо-
гућност располагања неисписаном хипотеком. „Хипотека која није испи-
сана, ако је обезбеђено потраживање престало, у року од т године од 
дана када је потраживање престало може да се пренесе на новог пове-
риоца или, ради обезбеђења другог потраживања, на старог поверио-
ца, до износа потраживања обезбеђеног неисписаном хипотеком.“1163 У 
овом периоду, поверилац чије је потраживање престало али није испи-
сано из евиденције непокретности може закључити уговор о продаји 
таквог потраживања. Неки аутори сматрају да савестан прибавилац у 
овом случају стиче потраживање,1164 „а дужник који отуда претрпи ште-
ту сам је крив, што није издејствовао брисање хипотеке чим је угашена 
тражбина“.1165

У ситуацији када цедент симулује цесију да би, на пример, спречио 
своје повериоце да се намире у извршном поступку, а привидни цеси-
онар исто потраживање даље цедира или заложи, у складу са општим 
правилом да се привидност уговора не може истицати према трећем са-
весном лицу, прави ималац потраживања се не може с успехом позвати 
на стварно стање, тврдећи да пријемник није могао стећи потраживање 
од путативног имаоца.1166

1161 Субјективна права „нису вањски видљива па стога редовито нема ни опасности 
да би нетко у правном промету могао поступати заваран вањском сликом права... 
Када нема те опасности нема ни потребе за заштитом поверења у правни промет.“ 
N. Gavella у: N. Gavella (red.), I (2007), стр. 401. 

1162 П. М. Јовановић, „Прибављање покретних ствари у својину“, Архив за правне и 
друштвене науке, од 25. јануара 1912, стр. 472.

1163 Чл. 53, ст. 1 Закон о хипотеци.
1164 У том смислу за аустријско право H. Koziol, R. Welser, II (2007), стр. 123–124.
1165 С. Митриновић (1913), стр. 206.
1166 Чл. 66, ст. 3 ЗОО. У аустријској правној књижевности се, насупрот општем прави-

лу да нема савесног стицања потраживања које цеденту не припада, наглашава да 
је то ипак могуће када је постојеће потраживање савесном трећем лицу као при-
видно уступљено (нем. „zum Schein abgetreten wird“). Видети: H. Koziol, R. Welser, II 
(2007), стр. 123.
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Ако ималац потраживања доведе својим поступком до тога да се 
неко други легитимише као ималац, на пример, одговарајућом испра-
вом, онда сигурност правног промета налаже да треће савесно лице које 
такво потраживање купи заиста постане његов ималац.1167

Цесионар не стиче потраживање које никада није ни настало1168 
или је постојало, па је испуњењем обавезе или из неког другог разлога 
угашено. Ово из разлога што није спорно да би се стицање неког не-
постојећег потраживања одиграло науштрб трећег лица које у томе не 
учествује, а на тај начин би постало нечији дужник.1169 С друге стране, 
изгледа да се дилема да ли савестан купац стиче неко постојеће потра-
живање, иако продавац није више његов ималац, али у оквиру своје ре-
довне делатности тргује тражбинама (на пример, фактор), у контексту 
цесије не решава путем института стицања од невласника, већ путем 
правила о приоритету код вишеструког уступања исте тражбине. О 
томе ћемо писати касније, у делу истраживања који се односи на дејства 
продаје потраживања према трећим лицима.

б.б. Савестан дужник (цесус) ослобађа се обавезе исплатом лицу 
назначеном у нотификацији

Несигурност цесуса до које доводи функционалана каузалност це-
сије је такође излечива. То се постиже усвајањем правила да цесус није 
дужан испитивати недостатке основног посла; ако је нотификацијом до-
веден у заблуду о повериоцу.1170 Правни привид заснован на поуздању 
у нотификације је, дакле, довољан да се bona fide цесус исплатом пуно-
важно ослободи обавезе.1171

Садржина нотификације може одговарати стварном стању, али то 
и не мора бити случај. Међутим за дужника, који је поступио у складу 
са нотификацијом није од значаја то што је, на пример, уговор о усту-

1167 Тако је могућност стицања потраживања од неимаоца регулисана у холадском пра-
ву. Видети: чл. 3:88 (1) ХГЗ.

1168 У објављеној судској пракси нисмо пронашли неки случај уступања непостојећег 
потраживања, али је било спора о пребијању непостојећег потраживања. Суд је у 
том погледу закључио да су стране закључиле један фиктиван уговор. „Стављањем 
у пребој непостојећег потраживања уговорне стране закључују фиктиван правни 
посао који сходно одредби члана 66, став 1 ЗОО, не производи правно дејство.“ 
Видети: Решење Врховног суда Србије, Пзз. 7/2003 од 9. априла 2003. године – Бил-
тен Судске праксе Врховног суда Србије, бр. 2/2003 – стр. 109.

1169 K. Larenz (1987), стр. 576.
1170 Ако се усвоји подела заблуда на: заблуде о чињеницама и заблуде о праву, као и 

њихова подела на заблуде о постојећој и заблуде о будућој чињеници. Онда за-
блуда дужника о томе коме дугује спада у групу заблуда о постојећој чињеници. О 
синтетичкој класификацији заблуда у праву видети: Д. Хибер (1991), стр. 395–410.

1171 При чему се цесус сматра несавесним само ако није могао да не зна (енг. „could not 
have been unaware“) да лице назначено у нотификацији није ималац потраживања. 
Видети: чл. 11:304 PECL (2003).
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пању накнадно поништен.1172 Довољна је заблуда о промени повериоца 
у коју је дужник доведен нотификацијом да се дужник одговарајућим 
испуњењем пуноважно ослободи обавезе.1173 Дужник који се поуздао у 
нотификацију од изворног повериоца (уступиоца) не може због тога да 
трпи било какав уштрб.1174

Према DCFR, ако је неко неистинито наведен као пријемник у но-
тификацији учињеној од уступиоца, савестан дужник се ослобођа дуга 
испуњењем таквом лицу.1175 Дужник притом није у доброј вери ако 
постоји разлог да наслути (енг. „there was a reason to suposse“) да је ноти-
фикација учињена од преваранта (енг. „fraudster“).1176 Дужник, такође, 
неће бити савестан ако је знао да је уступање неваљано, пошто је потра-
живање неуступиво по самом закону.1177

Ако је неко неистинито наведен као пријемник у нотификацији 
учињеној од лица које се представља као пријемник, дужник се ослобађа 
дуга извршењем таквом лицу ако је (изворни) поверилац довео до тога 
да је дужник разумно и доброј вери веровао да је потраживање уступ-
љено том лицу.1178 Другим речима, виши степен пажње се захтева од 
дужника ако му нотификација није стигла од уступиоца већ од лица 
које тврди да је пријемник. Ризик од преваре је овде очигледан, па су и 
строжи услови за ваљано ослобађање обавезе. Да би се заштитио, дуж-
ник може одложити испуњење захтевајући да му се у међувремену пре-
доче поуздани докази о уступању.1179

Тако схваћен принцип функционалне каузалности коригован на-
веденим изузецима, чини се, доноси примерену равнотежу сигурности 
правног промета и интереса учесника у сложеном правном односу как-
ва је цесија.

С погледом на изложено можемо са доста сигурности прихвати-
ти владајуће становиште у нашој правној књижевности да је цесија у 
садржинском смислу апстрактан посао јер „суштински разлог промета 
у конкретном случају“ није откривен већ је познат само уговорници-
ма.1180 С друге стране, у функционалном смислу, посао цесије је у кау-

1172 H. Kötz (1992), стр. 88.
1173 Дужник је на овај начин заштићен ако га је поверилац погрешно обавестио 

о цесији која није уопште или није валидно настала – путативна цесија (нем. 
„Putativzession“). H. Koziol, R. Welser, II (2007), стр. 121.

1174 Цесус се може ослонити на нотификацију, чак и ако информације садржане у њој 
не одговарају правом стању ствари у погледу материјалног овлашћења на потра-
живању. Видети: H. Markovinović (2005), стр. 193.

1175 Чл. III.–5:119 (2) DCFR.
1176 Коментар Д. уз чл. III.–5:119 DCFR, C. Von Bar, E. Clive (eds.), II (2009), стр. 1068.
1177 Ibid.
1178 Чл. III.–5:119 (3) DCFR (2009).
1179 Коментар Д. уз чл. III.–5:119 DCFR, C. Von Bar, E. Clive (eds.), II (2009), стр. 1069.
1180 О таквом разумевању каузе видети: О. Антић (2005), стр. 853.
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залној вези са основним послом.1181 Од ваљаности основног посла, који 
је уједно и кауза цесије, зависи и пуноважност самог преноса (уговора 
о цесији). Разуме се, то још увек не значи да се потраживање у нашем 
праву не може уступити и апстрактно, то јест самостално од основног 
посла, тако што ће уступилац издати меницу.1182

1.2. ДРУГЕ ЧИЊЕНИЦЕ ОД ЗНАЧАЈА 
ЗА ДЕЈСТВА ЦЕСИЈЕ

Цесија је деривативни начин стицања. Стицалац (accipiens) изводи 
своје право из права претходника (tradens-a).1183 Како је цесија пренос 
„влаштине“ на бестелесном добру чије препуштање није видљиво, за 
правну сигурност је нарочито важно питање тренутка од којег прибави-
лац може неку тражбину назвати својом.

До премештања неког права из једне имовине у другу доводе 
одређене правне чињенице. Обично једна чињеница није довољна, већ 
пренос зависи од стицаја неколико чињеница. Које су то чињенице чије 
наступање доводи до преноса цесије? Већ смо указали на неопходност 
закључења погодбе о уступању (посла обвезивања) који је основ за по-
сао цесије (посао располагања). Међутим, природа односа који претходе 
цесији и који се на њу надовезују је прилично сложена, па би у поку-
шају да их одгонетнемо ваљало истражити сваку од чињеница које по-
тенцијално утичу на цесију. Који је то тренутак када цедент престаје, 
а цесионар постаје ималац тражбине, када потраживање дефинитивно 
прелази из имовине првобитног повериоца у имовину прибавиоца? Да 
ли је уговор о цесији довољан или се у чињеничном скупу који доводи 
до преноса потраживања појављују, као битне, још неке чињенице, на 
пример, сагласност дужника, његово обавештење (нотификација) или 
регистрација у јавну књигу?

Утврђивање тренутка наступања правних дејстава цесије је значај-
но из више разлога. Цесионар постаје једини ималац уступљеног потра-
живања (независно од тога да ли је дужник знао за уступање) и надаље 
само он њиме располаже.1184 То практично значи да искључиво пријем-
ник од тог тренутка може захтевати испуњење обавезе од цесуса,1185 те 

1181 О каузалном односу посла обвезивања и посла располагања у праву Словеније ви-
дети: M. Juhart у: Plavšak, Juhart, Vrenčur (2009), стр. 1093.

1182 Ј. Радишић (2004), стр. 133.
1183 Право прелази на прибавиоца стечника, те овај изводи своје право од онога ра-

нијег. А. Ђорђевић (1906), стр. 25.
1184 Уколико дужник после уступања плати цеденту са ослобађајућим дејством, овај се 

неосновано обогатио. H. Hausheer (1993), стр. 8.
1185 С друге стране, „неоснован је тужбени захтев цедента управљен према цесионару 

за извршење било какве престације, будући да цедент, по правилу, не може имати 
потраживање према цесионару. Из Уговора о цесији произилази да тужени као це-
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да пријемнику од тада припадају све придошле користи, на пример, ка-
мата на новчано потраживање.1186 То је тренутак када ризик прелази на 
пријемника и према њему се равна и одговорност уступиоца за посто-
јање потраживања.1187

Хирограферни повериоци уступиоца не могу више захтевати при-
нудно намирење из уступљеног потраживања, већ то могу чинити по-
вериоци пријемника. У случају отварања стечаја, такво потраживање 
улази у стечајну масу пријeмника, а не уступиоца.1188

1.2.1. Сагласност дужника

У савременом праву се не тражи сагласност дужника за уступање.1189 
Може се рећи да је овај принцип једнообразно прихваћен у упоредном 
праву,1190 али и предлозима за хармонизацију уговорног права.1191 Усту-
пање потраживања је изван сфере дужниковог утицаја.1192 Цесија се 
дужника тиче само у оном делу да му је важно да зна коме дугује, а не 
и у делу шта дугује. Ово из разлога што се садржина његове обавезе це-
сијом и не мења.1193 Сходно томе, дужник, по правилу, нема могућност 

сионар, пријемник, нема обавезу према тужиоцу као цеденту, уступиоцу. Напро-
тив, тужилац је туженом уступио своја потраживања према свом дужнику – цесу-
су (‘Л.’ П.) у износу од 706.800,00 динара. Тиме тужилац као цедент испуњава своју 
обавезу према туженом као цесионару у висини од 706.800,00 динара за испоруче-
ну робу која је предмет тужбеног захтева. Обавеза цесуса (‘Л.’ П.) била је испорука 
предметне робе цеденту (тужиоцу). Туженикове обавезе према тужиоцу нема. Она 
не постоји. У Уговору о цесији, цесионар, пријемник (тужени) је поверилац, а не 
дужник. Цедент (тужилац) је дужник цесионару (туженом), а не обрнуто. Следи, 
да тужилац као цедент нема потраживање према туженом као цесионару ни по 
члану 436. ЗОО ни по самом Уговору о цесији на темељу кога тужилац заснива 
своје потраживање из тужбеног захтева. Из ових разлога тужиочев тужбени зах-
тев је неоснован“. Пресуда Врховног суда Србије, Прев. 348/2008 од 11. новембра 
2008. године, Paragraf Lex.

1186 Грађанскоправни плодови су права која представљају користи од имовине. Видети: 
чл. 3:9.2 ХГЗ.

1187 Чл. 442 ЗОО. Опширније о томе када ова одговорност постоји, у одељку истражи-
вања посвећеном облигационоправним дејствима цесије.

1188 О овог тренутка почиње да тече и рок за побијање дужникових правних радњи. 
Видети: Б. Гавански (1982), стр. 76.

1189 Због тога што дуг није садржајно промењен, тако да дужник услед уступања не може 
трпети штетне последице – забрана погоршања (нем. „Verschlechterungsverbote“). 
H. Koziol, R. Welser, II (2007), стр. 120.

1190 На пример: Италија чл. 1260; Русија: чл. 382 (2) РГЗ; Израел: чл. 134 (а) Нацрт ИзГЗ. 
Индија видети: S. Ujjannavar, Law of contract, Kolkata 2009, стр. 253.

1191 Видети: Коментар уз: чл. III. – 5:104 (4). C. Von Bar, E. Clive (eds.), II (2009), стр. 
1021.

1192 „За наступање дејстава цесије не тражи се пристанак дужника.“ С. Перовић, Д. 
Стојановић, I (1980), стр. 993.

1193 „Потраживање се преноси онакво какво је, па је сагласност дужника небитна и 
непотребна.“ G. McMeel (2004), стр. 487.
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вета.1194 То је основна разлика између уступања потраживања и неких 
других института као што је уступање уговора и преузимање дуга.1195 
Изворним уговором уговорници могу претходну сагласност дужника 
предвидети као услов за уступање, али у сваком случају таква клаузула 
неће имати апсолутна дејства.1196 На сличан начин, код оних потражи-
вања која су, по својој природи, везана за личност (на пример, из угово-
ра закључених с обзиром на личне способности), уступање без саглас-
ности дужника у односу на њега остаје без дејства.1197

1.2.2. Нотификација
У упоредном праву се углавном наводи да је за дејства цесије по-

требна само сагласност цедента и цесионара.1198 Притом се истиче да 
било какав допуњујући реални акт, осим сагласја уговорника о цесији, 
није неопходан.1199 Ипак, има писаца који за прибављање тражбина усту-
пљењем траже још и један modus transsferаndi, без кога пријемник сти-
че према уступитељу једно лично право, али не и својину на уступље-
ној тражбини.1200 Уступилац мора на неки начин испољити намеру за 
уступање. За разлику од преноса својине на материјалним добрима, 
код уступања потраживања изостаје акт предаје којим уступилац ма-
нифестује озбиљност своје animus cedendi.1201 Отуда С. Скот (S. Scott) 

1194 P. Neinaber, G. Gretton у: Zimmermann, Visser, Reid (eds.) (2004), стр. 790.
1195 Преузимање дуга врши се уговором између дужника и преузимаоца, на који је 

пристао поверилац (чл. 446, ст. 1 ЗОО).
1196 У овом случају важе општа правила о уговорном ограничењу уступања о којима 

смо већ писали.
1197 Овај изузетак изричито наглашавају и Принципи UNIDROIT. Сагласност дужника 

се не тражи, осим ако је облигација према околностима суштински личног карактера 
(енг. „of an essentially personal character“). На пример, ако је нека компанија (донатор) 
обећала да ће финансијски помоћи приредбу удружења за заштиту права деце, до 
уступања овог потраживања организацији која се бави заштитом животне средине 
може доћи само уз сагласност цесуса. Чл. 9.1.7 (2) Принципа UNIDROIT (2004). 
Видети Коментар: M. Bonell (ed.) (2006), стр. 459. Иако то није изричито наведено, 
неки аутори сматрају да се ово правило односи само на неновчане тражбине. Видети 
коментар: F. Mazza у: Vogenauer, Kleinheisterkamp (eds.), (2009), стр. 991.

1198 Нотификација није услов за цесију, ни у предлозима за хармонизацију уговорног 
права. Видети: Принципи UNIDROIT 9.1.10; чл. III.–5:104 (4) DCFR (2009).

1199 На пример, у немачком праву се за уступање потраживања не тражи обавештење 
дужника. Међутим, нотификација се захтева за заснивање залоге на потраживању 
(§ 1280 НГЗ). Обавештење мора дати залогодавац или друго лице које је он овла-
стио. Слично је и у српском праву, с тим што се у Немачкој писмена форма не тра-
жи за обавештење ни у случају залагања потраживања. J. Klauer Rakob, „Germany“ 
у: Sigman, Kieninger (eds.) (2009), стр. 116.

1200 „Према томе цесија није свршена самим уговором о уступљењу; уз ову сагласност 
воља потребно је још да дође какав акт сличан традицији.“ Г. Никетић (1928), стр. 
30.

1201 Чинидба овде није фактичке, него правнопословне природе (нем. „rechtsgeschäftli-
cher Natur“). Видети: E. Bucher, (1988), стр. 103.



Дeo II: O правним дејствима цесије 203

сматра да је обавештење предуслов за промену повериоца и не служи 
само као мера заштите дужника. „То је начин на који је супституција 
перфектуирана.“1202

Код цесије се уступа добро које се не може предати из руке у руку. 
Зато је код овог посла неопходна одређена доза формалности, која се не 
тражи код материјалних добара. Управо те формалности су основа за 
претпоставку да је постојала намера уступања.1203

Предност формалистичког приступа је у томе што нема цесије без 
обавештења дужника, па је искључена могућност вишеструког усту-
пања. Такво решење доноси већу сигурност за учеснике у правном про-
мету. У правцу потпуног усаглашавања правила за пренос својине и 
пренос потраживања је, чини се, најдаље отишло холандско право. Пре-
ма општем правилу за уступање и залагање потраживања, неопходно је 
да се изврши „испорука“ од лица овлашћеног да располаже у складу са 
пуноважним основом.1204 Потраживање се сматра „испорученим“ ако је 
учињено у облику писмене приватне или нотаријалне исправе о усту-
пању уз нотификацију дужника упућену од уступиоца или пријемика.1205

У енглеском праву се за пуноважно уступање према закону (енг. 
„statutory assignment“),1206 између осталог, захтева да је дужнику дато из-
речно обавештење о уступању,1207 с тим што се и слање писаног захтева 
за плаћање дужнику сматра довољним.1208 Нотификација мора бити без-
условна.1209 Притом се као релевантан узима датум када је обавештење 
о уступању примљено од дужника или у његово име.1210 Нотификација 
неће производити дејство ако није сасвим тачна (енг. „strictly accurate“), 
у смислу датума уступања и суме коју дужник дугује.1211 Занимљиво је 
да се за уступање сходно закону (енг. „statutory assignment“) не тражи 
„consideration“.1212 С друге стране, нотификација није неопходна да пер-

1202 S. Scott (1991), стр. 100. У шкотском праву се такође сматра да је до преноса дошло 
тек пошто је дужник обавештен. P. Neinaber, G. Gretton у: Zimmermann, Visser, Reid 
(eds.) (2004), стр. 790.

1203 М. Smith (2007), стр. 190–191.
1204 Чл. 3:84 (1) ХГЗ. Опширније видети: S. Timmerman, M. Veder, „Netherlands“ у: Sig-

man, Kieninger (eds.) (2009), стр. 181–182.
1205 Чл. 3:94 (1) ХГЗ.
1206 Видети: 136 (1) Law of Property Act (1925).
1207 Енг. „express notice in writing has been given to the debtor“. А. Burrows у: Chitty on 

Contracts (2008), стр. 1329.
1208 Van Lynn Developments Ltd v Pelias Construction Co Ltd [1969] 1 Q. B. 607. Наведено 

према: А. Burrows у: Chitty on Contracts (2008), стр. 1334.
1209 The Badler London [1980] 2 Lloyd’s Rep. 489, 495. Наведено према: А. Burrows у: Chitty 

on Contracts (2008), стр. 1334.
1210 Holt v Heatherfield Trust Ltd [1942] 2 K. B. 1. Наведено према: А. Burrows у: Chitty 

on Contracts (2008), стр. 1335. Такође видети: Furmston, Cheshire, Fifoot (2007), стр. 
653.

1211 Furmston, Cheshire, Fifoot (2007), стр. 653.
1212 А. Burrows у: Chitty on Contracts (2008), стр. 1335.
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фектуира неформално уступање (енг. „equitable assignment“).1213 Це-
сија, у овом случају, производи дејство, уз два потенцијална ризика. 
Прво, необавештени дужник може испунити обавезу првобитном по-
вериоцу1214 и, друго, конкурентни пријемници могу довести у питање 
пријемниково ималашто на тражбини.1215

У упоредном праву се, као што смо видели, за цесију углавном не 
тражи дужникова сагласност или сарадња.1216

Међутим, јасно је да цесија није сасвим без утицаја на позицију 
дужника. Сходно томе, он има оправдани интерес да буде обавештен о 
уступању.1217 Позитивноправни системи се разликују по томе какав зна-
чај придају овом интересу дужника, односно нотификацији као радњи 
његовог обавештења о уступању.

Као што смо већ истакли, питање када се пренос тражбине сматра 
окончаним је од нарочитог значаја.1218 Ако кажемо да је, у том контексту, 
обавештење дужника правно релевантно, даље се намеће питање има ли 
оно конститутивно дејство или неки другачији смисао. Осим тога, зна-
чајно је утврдити и на коме лежи дужност да обавести дужника о усту-
пању и да ли је овде уопште реч о обавези или више о једној могућности 
која је на располагању уступиоцу и пријемику. Каква је правна природа 
нотификације, који су њени битни елементи, какво обавештење треба 
да буде по квалитету, у којој се форми може дати, те да ли исти домашај 
имају: а) формално обавештење, б) сазнање дужника за цесију на неки 
други начин и в) упис уступања у јавне књиге?

1.2.2.1 Ко је позван да учини и опозове нотификацију?
ЗОО наводи да је цедент дужан да обавести дужника о уступању.1219 

Другим речима, ако уговором није предвиђено на коме „лежи дужност“ 
обавештавања, цедент има обавезу да се стара о нотификацији. С друге 
стране, природа новонасталог односа је таква да је пријемник тај за кога 
је важно да што пре обавести дужника о уступању, како би заштитио 
свој приоритетни интерес. Доктрина зато сматра да правило садржа-

1213 Furmston, Cheshire, Fifoot (2007), стр. 653.
1214 Furmston, Cheshire, Fifoot (2007), стр. 653.
1215 Ibid.
1216 Банке се понекад устежу да обавесте зајмопримца да су уступиле потраживање, 

јер се то може протумачити као знак слабости банке. R. Cranston (2005), стр. 361. 
Нотификација се нарочито сматра отежаном, у смислу непотребних трошкова, 
када се уступа прилив потраживања према мноштву дужника (енг. „assignment of 
streams of receivables due from a multitude of debtors“). Fidelis Oditah, Legal Aspects of 
Receivables Financing, стр. 3. 

1217 Видети: Б. Гавански (1982), стр. 78–79.
1218 Тако и Г. Никетић (1928), стр. 29.
1219 Видети: чл. 438, ст. 1. ЗОО. Проф. Лоза сматра да није потребан било какав modus 

transsferandi. Пренос тражбине се сматра извршеним у моменту перфекције угово-
ра. Б. Лоза (2000), стр. 54.
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но у закону није искључиво. Није од значаја ко је обавестио дужника 
већ само да је дужник на поуздан начин обавештен о цесији.1220 Ипак, 
то што је законодавац обавезу обавештења о цесији ставио на „плећа“ 
цедента није сасвим без последица. Цедент који није обавестио цесуса 
на време или га није уопште обавестио о уступању одговара за (евен-
туалну) штету која због тог пропуштања наступи за пријемника. Дуж-
ник у овом случају може ваљано одужити обавезу испуњењем изворном 
повериоцу, тако да не трпи штету. Међутим, цедент који је грешком у 
нотификацији довео дужника у заблуду одговара овоме за штету која 
наступи услед савесног испуњења обавезе путативном повериоцу.

Када у солидарној облигацији на дужничкој страни има више лица, 
треба обавестити све солидарне дужнике.1221 Јер, ако један од таквих 
дужника у незнању плати цеденту, и остали солидарни дужници се пу-
новажно ослобађају обавезе.1222

У немачком праву се као услов за жељени ефекат нотификације за-
хтева да је учињена од уступиоца.1223 Дужник се у овом случају може по-
уздати у нотификацију, чак и ако се уступање није ни догодило, односно 
ако се испостави да је ништаво.1224 Уступилац наравно може овластити 
пријемника, као и свако друго лице, да учини нотификацију у његово 
име.1225

У енглеском праву, упутство o плаћању мора бити дато дужнику 
или некоме ко је од дужника овлашћен да га прими.1226 Ако цесија под-
разумева посао у који је укључен заступник, на пример, адвокат који 
заступа дужника, нотификација учињена таквом лицу је ваљана.1227 
Међутим, остављање обавештења на дужниковим вратима не сматра 
се довољним.1228 Обавештење о уступању пристигло од пријемника, за 
дужника, по правилу, није сасвим поуздано. Пријемник је често потпу-
ни странац за дужника, а ствари се додатно компликују код ланчаног ус-
тупања (препродаје потраживања), где ималац потраживања може бити 

1220 У аустријском праву нотификацију може учинити цедент и цесионар. H. Koziol, R. 
Welser, II (2007), стр. 121. Тако и грчко право. Видети: P. Agallopoulou (2005), стр. 
297.

1221 Код солидарних обавеза је о цесији треба обавестити све дужнике. Пресуда Врхо-
вног привредног суда бр. 899/71–3 од 5. августа 1971, Зборник судске праксе 1972, 
бр. 5–6, стр. 413. Наведено према: С. Аранђеловић у: Благојевић, Круљ (ред.), I 
(1983), стр. 1236.

1222 Б. Гавански (1982), стр. 81.
1223 J. Klauer Rakob, „Germany“ у: Sigman, Kieninger (eds.) (2009), стр. 115.
1224 J. Klauer Rakob, „Germany“ у: Sigman, Kieninger (eds.) (2009), стр. 115.
1225 Ibid.
1226 G. Tolhurst (2006), стр. 318.
1227 Magee v U. D. C. Finance Ltd [1983] N.Z.L.R. 438. Наведено према: А. Burrows у: Chitty 

on Contracts (2008), стр. 1336.
1228 McIntosh v Shashoua (1931) 46 CLR 494, 514–515. Наведено према: G. Tolhurst (2006), 

стр. 365.
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непознат не само дужнику него и иницијалном повериоцу.1229 Из тих 
разлога, дужник кога је пријемник обавестио о уступању може захтева-
ти да му се подастру одговарајући докази о цесији. Он их може искати, 
али није дужан да то чини. У немачком праву, дужник може одложити 
исплату све док пријемник такве доказе не достави. Дакле, дужник кога 
је пријемник обавестио о цесији има могућност истицања дилаторног 
приговора којим одлаже исплату доспелог потраживања све док му се 
не доставе докази о уступању. С друге стране, дужник, кога је усту-
пилац обавестио о уступању, ослобађа се дуга искључиво испуњењем 
обавезе лицу назначеном у нотификацији. Слично је и ако је уступилац 
потписао документ који је пријемник презентовао дужнику.1230

Према Принципима UNIDROIT и цедент и цесионар могу обавести-
ти дужника о цесији,1231 с тим што цесус може захтевати од цесионара 
да му у разумном року обезбеди одговарајући доказ о цесији.1232 Ако 
цесионар не удовољи таквом захтеву, обавештење не производи жељено 
дејство.1233

Према Конвенцији UNCITRAL о уступању, осим ако је другачије 
уговорено, и уступилац и пријемник могу дужнику послати обавештење 
о уступању и упутство о плаћању (енг. „payment instruction“), али након 
нотификације само пријемник може послати такво упутство.1234

PECL такође допуштају да цедент и цесионар учине обавештење о 
уступању.1235 Ако је нотификацију учинио пријемник, дужник може тра-
жити да му се подастре поуздан доказ о уступању, а до тада може ускра-
тити испуњење.1236

Није дакле спорно да се дужник, који је уредно обавештен о усту-
пању, ослобађа обавезе искључиво испуњењем пријемнику. Међутим, 
недоумице се јављају када је обавештење дато дужнику с недостацима, 
или је обавештење изостало, али је дужник сазнао за уступање на други 
начин.1237

1229 Енглеско право не познаје правило по коме се дужнику оставља неко време да про-
вери овлашћење лица које се легитимише као пријемник. G. Tolhurst (2006), стр. 
388. Такво правило садржe и PECL. Видети: чл. 11:303 (2) и чл. 11:304 PECL (2003).

1230 На пример, уговор о цесији, у којем је оверен цедентов потпис. Б. Гавански (1982), 
стр. 81. 

1231 Видети: 9.1.10 (1) Принципа UNIDROIT (2004). 
1232 Ibid.
1233 Писмено које потиче од уступиоца и указује да је дошло од уступања је одго-

варајући доказ, али је могуће користити и друге. Видети: 9.1.12 (4) Принципа 
UNIDROIT (2004). 

1234 Чл. 13 (1) Конвенције UNCITRAL о уступању.
1235 Видети: 11:303 (1) PECL (2003).
1236 Видети: 11:303 (2) PECL (2003).
1237 У већини земаља чланица ЕУ, сматра се да је дужник у таквој ситуацији слободан 

(енг. „entitled to act on mere knowledge of the assignment“) да испуни обавезу при-
јемнику, али не може се ослободити обавезе испуњењем уступиоцу. АГЗ: § 1365; 
НГЗ: § 407(1); ИГЗ: чл. 1264 (2).
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У нашем праву, исти учинак као и нотификација има и свако друго 
актуелно сазнање за цесију. Сходно томе, обавештење о цесији пристиг-
ло од трећих лица може, у зависности од околности конкретног случаја, 
у правним последицама бити изједначено са нотификацијом.1238 Терет 
доказивања постојања и поузданости овог обавештења је на пријемнику. 
Сматрамо да би се, по сазнању за цесију од трећих лица, дужник могао 
ослободити обавезе испуњењем пријемнику (ако је извесно да је овај 
ималац тражбине), односно полагањем дугованог код суда или јавног 
бележника, ако је очигледно неизвесно коме тражбина припада.1239 На-
чело савесности и поштења, у овом случају, искључује пуноважно испу-
њење изворном повериоцу.

За опредељење правних последица нотификације је, чини се, одлу-
чујуће то да ли цесус сазнао за уступање, а не ко га је обавестио о овој 
чињеници, с тим што се, у недостатку формалног обавештења учињеног 
од уступиоца или пријемника, сазнање дужника за цесију процењује с 
обзиром на околности конкретног случаја.

Осим дилеме о томе ко је позван да учини нотификацију, овде се 
поставља и питање ко има легитимитет да обавештење о цесији преи-
начи или опозове. Ако је једном обавестио дужника о уступању, цедент 
више није легитимисан да даје обавештења о судбини потраживања јер 
је за дужника ово изјава која не долази од титулара. Дужник који посту-
пи у складу са новом нотификацијом пристиглом од изворног повери-
оца чини то на властиту одговорност. Међутим, у неким ситуацијама, 
ако је парница у току (на пример, за утврђење ништавости уговора о 
цесији) а тражбина у међувремену доспе, цедент може захтевати од суда 
да наложи дужнику да чинидбу депонује у суд или трећем лицу у складу 
са законом.1240

1.2.2.2. Правна природа нотификације
О правној природи нотификације постоје различити приступи. Јед-

но схватање каже да је овлашћење на нотификацију дужника о цесији, 
по својој природи, преображајно право.1241 Преображајно право се де-
финише као „право једног лица да својим изјавама воље произведе на-
станак, престанак или промену неке правне ситуације.“1242

1238 Супротно становиште по коме се обавештење дужника од трећих лица може сма-
трати нотификацијом само ако су имали одговарајуће пуномоћје. За хрватско пра-
во видети: H. Markovinović (2005), стр. 191.

1239 Ако дужник није сигуран коме испунити обавезу, он је се може ослободити де-
поновањем код суда. Вид: § 1425 АГЗ. Опширније о овом питању нешто касније у 
посебном поглављу.

1240 Упоредити: чл. 168 ШвОЗ.
1241 До преноса потраживања долази на основу самог уговора, а пријемник стиче пра-

во обликовања (нем. „Gestaltungsrecht“) да себе учини повериоцем. Gerhard Lubbe 
„Assignment“ у: Hector MacQuen, Reinhard Zimmermann (eds.), European Contract 
Law: Scots and South African Perspectives, Edinburgh 2006, стр. 327.

1242 Миодраг Орлић, Закључење уговора, Београд 1993, стр. 321.
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У правној књижевности се јавља и становиште да је обавештење 
дужника о уступању правна радња слична правном послу. Сходно 
овом приступу, нотификација као правна радња спада у групу сао-
пштења.1243 Ово из разлога што сврха нотификације није да успоста-
ви неки нови однос, већ управо да обавести цесуса о правном односу 
који је већ настао.

Чини се да у расправи о томе да ли је овлашћење нотификације јед-
но преображајно право или је такво обавештење дужника правна радња 
слична правном послу треба водити рачуна о следећим чињеницама:

• потраживање на које се цесија односи је већ настало изворним 
уговором,

• право цедента не престаје, оно се као такво преноси на пријем-
ника,

• оно што дужник дугује до нотификације ни по чему се не разли-
кује од његове обавезе након нотификације.

У складу са наведеним, чини се да пријемник једностраном изјавом 
воље не доводи до заснивања, престанка или промене неке правне си-
туације већ да нотификација има другачији смисао. Обавештење о ус-
тупању није изјава воље усмерена на грађанскоправни преображај већ 
упознавање цесуса са новом правном ситуацијом која је већ настала као 
резултат цесије.1244 Саопштење објективно производи одређена правна 
дејства, па није од значаја да ли је лице које је дало обавештење присту-
пило правној радњи са намером да та дејства заиста наступе.

1.2.2.3. Услови за дејство нотификације
а) Форма

Правни системи различито приступају форми нотификације.
У немачком праву се не захтева форма за нотификацију; да би про-

изводила ефекат, нотификација не мора бити писмена.1245

У енглеском праву се за пуноважно уступање, у складу са законом, 
захтева да нотификација буде у писменој форми.1246

1243 Саопштење је извештај о одређеним чињеницама који има правни значај. О. Антић 
у: Стојановић, Антић (2004), стр. 313.

1244 „Денуцијација није дакле изјава воље у (горе изнетом смислу), већ извештај цесусу 
ко је његов нови поверилац.“ Видети: О. Антић у: Стојановић, Антић (2004), стр. 
314.

1245 J. Klauer Rakob, „Germany“ у: Sigman, Kieninger (eds.), (2009), стр. 115. НГЗ у погледу 
форме нотификације предвиђа и један специфичан изузетак. У случају када је 
уступилац војно лице, чиновник, свештеник или предавач у јавној установи, ако 
он уступи дозвољени део својих прихода или пензије, исплатилац мора бити 
обавештен у форми јавне исправе или од надлежног органа оверене исправе издате 
од уступиоца (§ 411 НГЗ).

1246 G. Tolhurst (2006), стр. 364.
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У нашем праву се за обавештење дужника о цесији не захтева 
одређена форма.1247 Нотификација може да се изврши на било који на-
чин, без обзира на форму изворног посла.1248 Дакле, може бити и усме-
на. Ипак, писмена форма нотификације није без одређених предности. 
Може се рећи да се примерена доза формалности показује као корисна, 
нарочито у случају спора да ли је дошло до уступања и коме је тражбина 
уступљена.

Конвенција UNCITRAL о уступању говори о нотификацији дужни-
ка у писменој форми комуникације.1249

PECL такође захтевају писмену форму обавештења о уступању.1250 
Разлози правне сигурности учесника у послу цесије и трећих лица нала-
жу да се и у овом случају одступи од принципа консензуализма. Додат-
но, чини се да би прихватање правила о писменој форми нотификације 
за наше право представљало извесно приближавање цесије и залагања 
потраживања за чије заснивање је потребно да дужник буде обавештен 
закључењу уговора у писменој форми.1251

Овде се може поставити и питање да ли је свако средство комуни-
кације подобно за обавештење о уступању. Уврежено је мишљење да 
се обавештење може дати било којим средством (енг. „by any means“), 
пригодним с обзиром на околности.1252 Подобност изабраног начи-
на нотификације зависи од околности конкретног случаја, односно од 
доступности и поузданости различитих средстава комуникације, као и 
од времена у коме одређена порука треба да стигне ономе коме је на-
мењена (хитности).1253 Ако се захтева обавештење у писменом облику, 
а поштанска служба је непоуздана, онда је можда подобније користити 
факс или неку другу форму електронске комуникације, односно теле-
фон ако је довољно и усмено саопштење.

Ако су стране у дугорочном пословном односу, суд приликом оце-
не савесности дужника, поред осталих околности, мора водити рачуна 
и о дотадашњем начину комуникације уступиоца и дужника. На при-
мер, уступилац и дужник имају дугорочан пословни однос и током те 
сарадње уступилац је, у више наврата, уступао потраживања трећим 
лицима обавештавајући дужника најпре телефоном, а потом и у писме-
ној форми (факсом). Међутим, ако у случају новог уступања, цедент по-
шаље дужнику нотификацију у електронском облику на имејл адресу 

1247 С. Аранђеловић у: Благојевић, Круљ (ред.), I (1983), стр. 1236.
1248 Ни у грчком праву се не тражи посебна форма нотификације. P. Agallopoulou 

(2005), стр. 297.
1249 Видети: чл. 5 (д) Конвенције UNCITRAL о уступању (2004). 
1250 Видети: чл. 11:303 (1) PECL (2003).
1251 Видети: чл. 989, ст. 1 ЗОО. Опширније о строжој форми код залагања потражи-

вања видети: Meliha Denišlić, „Založno pravo na potraživanju u poređenju sa cesijom“, 
Pravni život 1/1985, стр. 59.

1252 Видети: чл. 1.10 (1) Принципа UNIDROIT.
1253 Видети: M. Bonell (ed.) (2006), стр. 96.
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коју дужник нередновно прегледа, чини се да у таквој ситуацији, дуж-
ник који, не знајући, испуни обавезу уступиоцу може против евенту-
алне тужбе пријемника за испуњење истаћи приговор савесног одужења. 
Суд би у таквом спору морао водити рачуна о томе: да је средство којим 
је нотификација учињена генерално допуштено, али да, с обзиром на 
све околности, у конкретном случају, није подобно да оствари одређену 
сврху јер одступа од редовног начина комуникације у пословном одно-
су уступиоца и дужника. Изгледа да би се дужник који у том погледу 
подастре одговарајуће доказе, исплатом уступиоцу пуноважно ослобо-
дио дуга. Дугорочан пословни однос је овде стандард чију садржину по-
пуњавају судови. У погледу очекиваног начина достављања обавештења 
о уступању, изгледа да је дугорочан пословни однос онај који траје до-
вољно дуго да код дужника створи уверење да ће му и будуће нотифи-
кације бити учињене на истоветан начин као и до тада.

Према DCFR: „Дужник који је примио обавештење о уступању које 
није у текстуалној форми на постојаном медијуму (енг. ‘textual form on 
durable medium’), или које не пружа адекватне информације о уступље-
ном праву и пријемнику (име и адресу) може захтевати од лица које 
је дало обавештење да учини ново које испуњава ове критеријуме.“1254 
„Дужник који је примио обавештење о уступању од пријемника, али не 
и од уступиоца може захтевати да му пријемник подастре поуздане до-
казе (енг. ‘reliable evidence’) о уступању. Поуздани докази укључују, али 
нису ограничени на, сваку изјаву у текстуалној форми која потиче од 
уступиоца и потврђује да је потраживање уступљено.“1255

На овај начин је, чини се, извршено и терминолошко прилагођа-
вање правних правила технолошком напретку. Израз писмена форма је 
уступио место формулацији „текстуална форма на постојаном медију-
му“. Чини се да форма нотификације није ни битна ни доказна, већ само 
олакшава доказивање обавештења дужника. Ипак, недостатак одгова-
рајуће форме нотификације може представљати нарочит проблем у си-
туацији када дужник задржава исплату док му се не предоче поуздани 
докази о уступању.1256

б) Благовременост

За нотификацију је нарочито важна њена благовременост.1257

Из саме природе цесије може се разазнати да до нотификације, по 
правилу, долази након уступања.1258 Уступање потраживања и ноти-

1254 Чл. III–5:120 (2) DCFR (2009).
1255 Чл. III–5:120 (3) DCFR. C. Von Bar, E. Clive (eds.), II (2009), стр. 1072.
1256 Чл. III–5:120 (4) DCFR (2009).
1257 Уступилац треба своју обавезу нотификације да изврши благовремено. С. Аранђе-

ловић у: Благојевић, Круљ (ред.), I (1983), стр. 1237.
1258 Код цесије будућих потраживања, нотификација може бити учињена пре него на-

стане конкретно потраживање, али само након што је закључен уговор о уступању 
(енг. „contract to assign“). Beale, Bridge, Gullifer, Lomnicka (2007), стр. 229.



Дeo II: O правним дејствима цесије 211

фикација могу бити одељени дужим временским интервалом. У овом 
периоду могу наступити различите околности од значаја за уговорни-
ке и уступљено право. Обавештење се сматра благовременим ако је 
достављено дужнику пре гашења или преиначења потраживања. Оба-
вештење које није благовремено „јалово“ је јер не производи она дејства 
због којих је учињено. Осим тога, захтев за нотификацијом дужника 
се може појавити као битан да би се спречило антидатирање уговора 
о уступању и тако изгирала правила стечајног права у вези са приви-
леговањем поверилаца.1259 Из тог разлога, обавештење о уступању, по 
правилу, садржи сигуран датум.1260 Тако у француском праву, исправа 
о уступљеним потраживањима (фр. „bordereau“) садржи датум од којег 
уступање и производи дејство.1261 Ипак, предлози за хармонизацију 
уговорног права истичу да се датум уступања ретко доводи у питање, 
односно може бити установљен и другим средствима.1262

Ако уговором није другачије предвиђено, цесионар постаје нови 
ималац тражбине самом сагласношћу цедента и цесионара. Дужник не 
утиче на цесију, па није природно да буде изложен ризику посла. У прав-
ној науци се наглашава да „све док пријемник није познат дужнику, он 
је у праву да дуг исплати првоме повериоцу“.1263 Другим речима, цеси-
онар мора признати ваљаност радњи цесуса, које овај предузима у уве-
рењу да му је цедент и даље поверилац.1264 Пошто законодавац намеће 
уступиоцу дужност нотификације, на њему је и ризик околности да це-
сус није знао за цесију.1265 С друге стране, пропуштање обавештења је 
нарочито опасно по цесионара, па ће опрезан цесионар настојати да у 
најкраћем року известити дужника о уступању.1266

Цесус је одужио дуг, чим га је, не знајући за цесију, уредно испла-
тио.1267 Дакле, он је трајно разрешен обавезе коју је bona fide испунио, 

1259 Видети: Коментар уз чл. 11:104 PECL. Lando, Clive, Prum, Zimmermann (еds.), PECL: 
III (2003), стр. 96.

1260 У енглеском праву, неки аутори истичу да обавештење не мора да садржи датум 
уступања. М. Smith (2007), стр. 279.

1261 Датум означава цесионар. Чл. L 313–25 (2) Монетарног и финансијског закона.
1262 Видети: Коментар I, уз чл. III.–5:104 (4) DCFR. C. Von Bar, E. Clive (eds.), II (2009), 

стр. 1021.
1263 „Што још не значи да први поверилац има права да исплату тражи.“ Г. Никетић 

(1928), стр. 30.
1264 Furmston, Cheshire, Fifoot (2007), стр. 653.
1265 За штету коју би због такве радње необавештеног цесуса претрпео пријемник од-

говара уступилац. С. Аранђеловић у: Благојевић, Круљ (ред), I (1980), стр. 929. За-
нимљиво да је овај став изостао у другом издању истог Коментара из 1983. године 
(прим. аут.).

1266 С. Митриновић (1913), стр. 198.
1267 Mеђутим, он се не ослобађа обавезе по сили закона већ само ако према цесионару, 

који од њега захтева испуњење, истакне приговор да је у незнању већ извршио 
обавезу. A. Bikić (2003), стр. 562.
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то јест ако није обавештен нити је сазнао за цесију на други начин.1268 

Ипак, нотификација се од осталих начина дужниковог сазнања за це-
сију разликује по стварању претпоставке о промени повериоца. Са-
вестан дужник се може поуздати у нотификацију, не само у погледу 
могућности пуноважног испуњења, већ и у погледу ваљаности других 
правних радњи. Са лицем назначеним у нотификацији савестан дужник 
такође може утаначити отпуст дуга и компензовати неко своје против-
потраживање.

У нашем праву, de facto сазнање је довољно, с тим што сазнање сте-
чено мимо нотификације не ствара обавезу за цесуса да дуг одужи це-
сионару већ га једино спречава да са ослобађајућим учинком испуни 
обавезу цеденту.1269 Притом, проста сумња није сазнање. Дужник нема 
обавезу да истражује гласине о томе да ли је потраживање уступље-
но.1270 Са актуелним знањем није изједначен ни случај када је дужник 
према околностима могао знати за цесију. Цесус није дужан знати за це-
сију, али се испуњење обавезе уступиоцу и поред сазнања за уступање 
сматра непоштеним.1271

Ако је било цесије, испуњење обавезе изворном повериоцу (цеден-
ту) у недостатку нотификације је на неки начин условно гашење дуга. 
Савесност извињава цесуса према цесионару, међутим, ако цесионар 
докаже цесусово знање за цесију, која је објективна промена у имовини 
цедента, узеће се да исплата уступиоцу не постоји за пријемника.

Дужник се након нотификације ослобађа дуга само ако је пријемни-
ку испунио обавезу.1272 Ако цедент после обавештења о уступању туж-
бом захтева испуњење од цесуса, овај може истаћи приговор недостатка 
активне легитимације.1273

Ако дужник, и поред сазнања за цесију, испуњење дугованог усмери 
изворном повериоцу, овај га прихвата у своје име, а за рачун пријемни-
ка. Ово зато што је дужан да тако примљену исплату проследи пријем-

1268 Дужник који је платио уступиоцу пре него је од уступиоца или пријемника оба-
вештен о уступању пуноважно је одужио обавезу. Видети: чл. 1691 ФГЗ. Слично 
и Белгијски грађански законик: „Дужник који изврши обавезу у доброј вери пре 
пријема обавештења о уступању или пре другачијег сазнања биће ослобођен оба-
везе“ (чл. 1961 БГЗ).

1269 Видети: H. Markovinović (2005), стр. 207.
1270 H. Markovinović (2005), стр. 207.
1271 У међународној трговини уговорници морају деловати у складу са начелом добре 

вере и фер пословања. Стране не могу искључити или ограничити ову дужност 
(чл. 1.7 Принципа UNIDROIT). Видети: M. Bonell (ed.) (2006), стр. 83.

1272 Тако и грчком праву P. Agallopoulou (2005), стр. 297.
1273 Занимљиво је да код инкасо цесије, то јест цесије ради наплате, дужник и поред 

нотификације може ваљано испунити обавезу и цеденту и цесионару јер је пот-
раживање овде економски и даље у имовини цедента. Видети: Ivo Grbin, „Cesija, 
preuzimanje duga i asignacija“, Pravo u gospodarstvu 38 (1999), 4, стр. 547.
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нику.1274 Ипак, не може се прихватити резоновање да је цедент у случају 
исплате од стране цесуса дужан да примљено изда цесионару јер се код 
њега налази sine causa.1275 Сматрамо да цедентова обавеза препуштања 
потраживања произилази из основног посла, то јест погодбе о уступању 
која је закључена између њега и цесионара.

Притом, дужник који се „оглуши“ о нотификацију излаже себе опа-
сности да исти дуг плати још једном.1276 Ако дужник није сигуран ко је 
ималац доспелог потраживања, може се пуноважно ослободити обавезе 
депоновањем код суда1277 или јавног бележника, односно другог лица у 
складу са законом. Он се полагањем дугованог може ослободити обаве-
зе не само ако није сигуран ко је поверилац, већ и када му није познато 
где се поверилац налази.

Ако нема супротно сазнање, дужник с правом држи да се његов 
поверилац није променио. Након обавештења само је пријемник тај 
који дужника може ослободити дуга. Правовремена нотификација је за 
пријемника мера обазривости јер ће се, радећи овако, сачувати од угро-
жавања интереса. Ако обавештење изостане:

• дужник се може ослободити дуга исплатом уступиоцу,1278

• актуелна је опасност од уступања истог потраживања конкурент-
ном пријемнику.1279

в) Садржина нотификације

ЗOO не прописује изричито садржину обавештења о уступању. 
Садржина нотификације је условљена циљевима који се овом прав-
ном радњом желе постићи. Нотификација спречава да дужник пу-
новажно испуни обавезу првобитном повериоцу и чува приоритет 
обзнањеног пријемника, наспрам других пријемника.1280 У нотифика-
цији дужнику не мора да се наложи да измири дуг новом повериоцу, 
довољно је само да се дужник упозна са околношћу промене имаоца 
тражбине.1281

1274 С. Перовић, Д. Стојановић, I (1980), стр. 993. Ако након обавештења дужник ис-
пуни обавезу уступиоцу, а овај примљено уступи пријемнику, дужник се такође 
ослобађа обавезе. Тако за енглеско право G. Tolhurst (2006), стр. 383, фуснота 8.

1275 С. Митриновић (1913), стр. 191.
1276 М. Smith (2007), стр. 362.
1277 § 1425 АГЗ. Опширније видети: Krainz, Pfaff, Ehrenzweig (1911), стр. 142.
1278 Отворена је и могућност компензације противпотраживања, пуноважне исплате 

дела дуга, одлагања доспелости, опроста дуга. 
1279 О разлозима због којих се пријемнику саветује обавештење дужника о цесији ви-

дети: М. Smith (2007), стр. 215.
1280 O. Marshall (1952), стр. 104.
1281 Коментар уз. чл. 9.1.10 Принципа UNIDROIT, F. Mazza у: Vogenauer, Kleinheis-

terkamp (eds.) (2009), стр. 1000.
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Обавештење треба срочити тако да не оставља простор за недоуми-
це. Оно не мора бити дато у посебном документу,1282 али мора бити јас-
но, уверљиво и безусловно.1283 Кауза цесије може бити разнолика, али 
дужник и трећа лица не морају о томе бити обавештени. Дужника, да-
кле, не треба информисати о томе, по ком основу је одређена тражбина 
уступљена, већ само да је дошло до цесије.1284

Садржински потпуна нотификација даје информације о томе које 
потраживање је уступљено и коме је уступљено, односно коме дужник 
треба да испуни обавезу.1285 Ако није назначено ко је нови ималац траж-
бине или није назначено које од више потраживања истог повериоца 
према дужнику је уступљено, нотификација има садржински недоста-
так, па се намеће питање последица такве мањкавости. Према једном 
становишту, недостатак неког од кључних података или њихова нетач-
ност доводи до тога да обавештење о уступању не производи жељено 
дејство.1286 Сматрамо да је у нашем праву свака нотификација правна 
чињеница која производи одређена дејства и да у зависности од окол-
ности конкретног случаја и садржински непотпуно обавештење може 
створити довољан степен сумње код дужника да је потраживање ус-
тупљено. Сходно томе, дужник се по пријему таквог обавештења не 
може ослободити дуга испуњењем изворном повериоцу, већ може за-
хтевати поуздан доказ о уступању, односно одужити доспелу обавезу 
полагањем дугованог код суда или јавног бележника, односно другог 
лица у складу са законом.1287

Захтев за поузданошћу се не ограничава на спољашња обележја но-
тификације, већ се мора водити рачуна и о лицу које га упућује.1288 Оба-
вештење о уступању које долази од цесионара се као радња трећег, који 
није са дужником у уговорном односу, не сматра довољним, ако није 
праћено одговарајућим исправама. Ипак, цесус ни у овом случају не 
може потпуно занемарити околност нотификације, он може задржати 
испуњење до пријема одговарајућих доказа о уступању или се ослобо-
дити доспеле обавезе депоновањем код суда односно јавног бележника, 
односно другог лица у складу са законом.

1282 М. Smith (2007), стр. 279.
1283 Ако је такво, узима се да је дужник обавештен и када његови комјутерски програ-

ми који се старају о пристиглим рачунима нису креирани тако да обраћају посебну 
пажњу на оне рачуне који садрже јасно и недвомислено обавештење о уступању. 
Видети: BGH 8. Dec.1976 NJW 1977, 581. Наведено према: H. Kötz (1992), стр. 86.

1284 Д. Аранђеловић (1929), стр. 120.
1285 G. Tolhurst (2006), стр. 366.
1286 G. Tolhurst (2006), стр. 367. Непотпуно обавештење је без дејства (енг. „If the no-

tice is incomplete, it is not effective“). Видети: Коментар уз чл. 9.1.10 Принципа UN-
IDROIT. F. Mazza у: Vogenauer, Kleinheisterkamp (eds.) (2009), стр. 1000.

1287 Опширније о овом питању у поглављу које се односи на вишеструко уступање исте 
тражбине.

1288 Видети: H. Markovinović (2005), стр. 190.
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Ризик пропуста у нотификацији сноси лице које ју је предузело. 
Садржинске омашке су, по правилу, изворне, на пример, у нотифика-
цији није назначено име пријемника. Међутим, мањкавост нотифика-
ције може настати и накнадно. На пример, у обавештењу је назначено 
име пријемника и да му поверилац уступа своје потраживање. То је 
довољно ако поверилац има само једно потраживање према обавеште-
ном дужнику. Али ако, у међувремену до доспелости, поверилац стек-
не неколико потраживања према истом дужнику, промена околности у 
конкретном случају доводи у недоумицу дужника које од потраживања 
је пренето, па се такво обавештење неће сматрати довољним.

Конвенција UNCITRAL о уступању садржи правило да обавештење 
дужника о цесији разумно идентификује уступљено потраживање и 
пријемника.1289 Нотификација производи дејство ако се разумно може 
сматрати довољним да информише дужника о уступању.1290

Према Принципима UNIDROIT, обавештење мора бити разумно 
срочено да садржи довољно информација за дужника у погледу објекта 
уступања и пријемника.1291

Према PECL, неопходно је да дужник у писменој форми прими оба-
вештење од уступиоца или пријемника које на разуман начин индиви-
дуализује потраживање (енг. „which reasonably identifies the claim“).1292

Да резимирамо.
Изгледа да је у погледу услова битних за дејство обавештења јављају 

две прилично неспорне ситуације:
а) дужнику је благовремено достављено исцрпно обавештење о усту-

пању, у одговарајућој форми, па се дужник може ослободити 
обавезе искључиво испуњењем пријемнику и

б) дужник нема никакво сазнање о уступању тражбине, па се може 
ослободити обавезе искључиво испуњењем уступиоцу.

С друге стране, бројна питања отварају случајеви:
а) када је обавештење благовремено, али није дато у прописаној 

форми1293 или је садржински мањкаво и

1289 Чл. 5 (d) Конвенције UNCITRAL о уступању (2004). 
1290 Она је садржински довољна ако одражава језик уговора о уступању. Чл. 16. (1) 

Конвенције UNCITRAL о уступању (2004). С тим да се нотификација се може одно-
сити и на потраживања која ће настати након нотификације.

1291 Коментар уз чл. 9.1.10 Принципа UNIDROIT, F. Mazza у: Vogenauer, Kleinheister-
kamp (eds.) (2009), стр. 1000.

1292 Видети: чл. 11:303 (1) PECL (2003). Осим тога, у обавештењу мора стајати и захтев 
да се обавеза изврши пријемнику. Lando, Clive, Prum, Zimmermann (еds.), PECL: III 
(2003), стр. 111.

1293 Ово ако се примене правила из предлога за хармонизацију уговорног права. У на-
шем позитивном праву се, као што смо већ истакли, за ваљаност нотификације не 
прописује било каква форма. 
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б) када обавештења није ни било, али је дужник сазнао за цесију на 
неки други начин.

Ове спорне ситуације је могуће разрешити на неколико начина:
• дужник је у обавези да престацију изврши пријемнику,
• дужник може испунити обавезу како пријемнику, тако и уступи-

оцу,
• дужник је овлашћен, али не и обавезан да изврши престацију 

пријемнику, али не може извршити обавезу уступиоцу,
• дужник је у обавези да изврши престацију уступиоцу и није 

овлашћен да изврши обавезу пријемнику.

Ако је примио обавештење о уступању од трећих лица или је на неки 
други начин сазнао да је дошло до уступања, дужник не може са осло-
бађајућим дејством испунити обавезу уступиоцу.1294 Дакле, једном када 
цесус сазна за уступање, из било ког извора, искључена је могућност 
ваљаног испуњења уступиоцу. Дужник који упркос сазнању за цесију 
усмери испуњење на уступиоца излаже се ризику поновног плаћања.1295 
С друге стране, ако цесус дође до довољно сигурног сазнања о цесији 
које је супротно садржини нотификације, он не може ваљано испуни-
ти обавезу лицу које је назначено у обавештењу. „Слепо“ поступање по 
нотификацији би у овом случају било противно начелу савесности и по-
штења. Чини се да је правно „најелегантније“ решење оно по коме се, 
у свим ситуацијама када „неуредна“ нотификација, односно сазнање за 
цесију на неки други начин збуњују дужника тако да постоји очигледна 
неизвесност ко је ималац тражбине, дужник може ваљано ослободити 
обавезе депоновањем дугованог код суда или јавног бележника, одно-
сно другог лица у складу са законом.

1.2.2.4. Тренутак од кога нотификација делује

Питање од када нотификација производи дејство нема само тео-
ријски значај, него за собом повлачи и читав низ практичних последи-
ца.

За утврђивање овог тренутка могу се призвати различита схватања, 
која се у правној књижевности јављају у погледу момента закључења 
уговора.

Према теорији пријема, ако уговор не закључују присутна лица (лат. 
inter praesentes), уговор је закључен оног часа када је понудилац примио 
изјаву понуђеног да прихвата понуду, на пример, чим је писмо понуђе-

1294 Тако чл. 9.1.10 (2) Принципa UNIDROIT.
1295 Према италијанском праву, дужник који плати уступиоцу, чак и пре нотификације, 

није лишен обавезе ако пријемник докаже да је дужник имао знање да је дошло до 
уступања. Чл. 1264 (2) ИГЗ.
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ног стигло у сандуче понудиоца – поштанско или у електронску пошту 
(енг. „mail box rule“).

Према теорији сазнања, уговор је закључен у тренутку када је по-
нудилац сазнао да се понуђени сагласио са понудом, на пример, про-
читао писмо. „Тражи се дакле присуство свести понудиоца о прихваће-
ној понуди, то јест да је изјава о прихватању понуде допрла до свести 
понудиоца.“1296 Пошто је сазнање тешко доказати, препоставља се да је 
понудилац дознао за прихват чим је одговор примио. Тиме се ова тео-
рија практично поклапа са теоријом пријема.1297

С друге стране, Б. Гавански сматра да је ситуација у којој се налази 
цесус налик оној у којој се налази адресат понуде. Одсутно лице коме 
је упућена понуда може да се изјасни о понуди тек пошто се упозна са 
њеним садржајем. Цесус није лице које очекује одговор на сопствену 
иницијативу, па се сходно томе теорија пријема не може применити за 
тренутак наступања правних дејстава нотификације.1298

ЗОО прихвата теорију пријема у погледу дејстава понуде1299 и ње-
ног прихвата.1300 „Понуда одсутном лицу саопштава се достављањем на 
адресу понуђеног.“1301 До тада се понуда може опозвати, а од тада је по-
нудилац везан понудом. Понуда се сматра прихваћеном када понудилац 
прими изјаву понуђеног да прихвата понуду.1302 Тренутак прихвата по-
нуде поклапа се са тренутком закључења уговора и настанка уговорне 
облигације.1303

1296 С. Перовић (1990), стр. 283.
1297 Ј. Радишић (2004), стр. 102. Теорија пријема, као и теорија сазнања, полази од тога 

да је сазнање дужника за цесију неопходно, само што се у случају достављања 
обавештења код теорије пријема, сазнање претпоставља. Другим речима, теорија 
пријема је само корекција теорије сазнања, која омогућава њен практични дома-
шај. Видети: С. Перовић (1990), стр. 283.

1298 Опширније видети: Б. Гавански (1982), стр. 79–80.
1299 Чл. 36, ст. 1 ЗОО.
1300 Чл. 39, ст. 1. ЗОО.
1301 Понуда учињена присутном лицу саопштава се непосредно, а понуда јавности ње-

ним објављивањем. Тако о почетку правних дејстава понуде у српском праву, М. 
Орлић (1993), стр. 304. У чл. 36, ст. 2. ЗОО употребљен је израз „пријем“. Проф. 
Орлић сматра да је бољи израз „достављање“, којим се послужио проф. Константи-
новић у Скици за законик о облигацијама и уговорима (чл. 11, ст. 2): „Разлог томе 
је што достављање по свом смислу, обухвата радње које треба извршити лице које 
шаље неку изјаву воље, док пријем подразумева да лице коме је изјава воље упуће-
на треба да изврши неку радњу, а онда се наравно може поставити питање која је 
радња у питању (да ли је био присутан или одсутан, да ли је примио или је одбио 
да прими, да ли је примио у радно време или после завршеног радног времена.“ 
Видети: М. Орлић (1993), стр. 304, фуснота 668.

1302 Ако је понуда неопозива, за изјаву о прихвату је прихваћена теорија пријема. М. 
Орлић (1993), стр. 343.

1303 Чл. 31, ст. 1. ЗОО. О дејству прихвата понуде видети: О. Антић (2011а), стр. 323. 
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У Аустрији, Швајцарској и Енглеској1304 прихваћена је и теорија 
пријема,1305 док се у НГЗ не спомиње нотификација1306 већ само саз-
нање цесуса за цесију.1307

Према Принципима UNIDROIT, обавештење производи ефекте када 
стигне лицу којем је намењено (енг. „reaches the person“).1308

Сматра се да је обавештење стигло лицу којем је намењено када му 
је усмено саопштено или достављено у његово седиште (енг. „place of 
business“) односно на адресу (енг. „mailing address“).1309 PECL1310 и Кон-
венција UNCITRAL о уступању1311 такође прихватају теорију пријема за 
наступање дејства нотификације.

Прихватањем теорије пријема, ризик упознавања са садржајем но-
тификације пребачен је на дужника,1312 чиме се донекле одступа од на-
чела заштите дужника који цесијом не сме бити доведен у гори положај.

1304 Обавештење производи дејство када је примљено од дужника (eнгл. „when it 
is received by the debtor“). Видети: Beatson, Burrows, Cartwright (2010), стр. 665. 
Притом се истиче да није битно када је обавештење дато (енг. „given“), већ када је 
примљењо (енг. „received“). Ако је обавештење примљено у пословне просторије 
након радног времена, сматра се да је примљено тек наредног радног дана, када ће 
према редовном току пословања бити отворено. Видети: Calisher v Forbes (1871) 7 
Ch App 109 at 113. Наведено према: М. Smith (2007), стр. 441.

1305 Ипак, неки аутори сматрају да би дужник могао доказивати да без своје кривице 
није могао бити упознат са садржајем нотификације, а да је притом поступао са 
дужном пажњом.

1306 § 407 (1) НГЗ.
1307 Сматра се довољним да је обавештење стигло дужнику уз претпоставку да ће га 

према редовном току ствари прочитати. Видети: J. Klauer Rakob, „Germany“ у: Sig-
man, Kieninger (eds.) (2009), стр. 115.

1308 Видети: чл. 1.10. (2) Принципа UNIDROIT. У овом члану је за сва обавештења 
прихваћена теорија пријема (енг. „receipt principle“), али стране могу изричито 
уговорити и (енг. „dispatch principle“) по коме је обавештење дато у тренутку 
отпослања. Видети: M. Bonell (ed.) (2006), стр. 97.

1309 Видети: чл. 1.10. (3) Принципа UNIDROIT. Ово средство комуникације не 
мора доспети у руке адресата или бити прочитано. Довољно је, на пример, да је 
достављено лицу запосленом код адресата овлашћеном за прихватање писама (али 
се не каже ништа о томе шта ако овај није био овлашћен за прихватање писмена), 
или да је достављено у сандуче или примљено на факс адресата, или телекс, или 
сервер, ако је реч о eлектронској комуникацији. Видети коментар: M. Bonell (ed.) 
(2006), стр. 98. Видети и чл. 15 (2) UNCITRAL Model Law of Electronic Commerce 
(1996).

1310 Чл. 11:103 PECL (2003). 
1311 „Обавештење о уступању односно инструкције о плаћању производе дејство од 

тренутка пријема.“ Видети: чл. 16 (1) Конвенције UNCITRAL о уступању (2004).
1312 Пошиљалац сноси ризик за могућност да изјава воље не стигне до адресата или, 

пак, да стигне са закашњењем. С друге стране, пак, адресат сноси ризик да не успе 
да сазна садржину изјаве која му је приспела, и то без обзира на ком разлогу (бо-
лест, одсутност) таква немогућност почива. Тако Александар Јакшић, Срђан Стоја-
новић, Елементи за једно уговорно право, Београд 1995, стр. 61.
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Главни приговор теорији сазнања1313 код прихвата понуде, да 
фаворизује понудиоца, пошто је он тај који диспонира временом 
закључења уговора, чини се, отпада код нотификације. Дужнику 
коме је достављено обавештење о уступању једноставно се не испла-
ти тврдња да се и поред тога није упознао са садржином обавештења. 
Он, по правилу, не може ништа „ушићарити“ исплатом доспеле оба-
везе иницијалном повериоцу. Напротив, таквим поступањем може 
себи учинити „медвеђу услугу“, ризикујући да исти дуг плати још 
једном. Ако не успе у доказивању да и поред пријема нотификације 
није био у могућности да сазна за уступање, дужник ће морати да 
исту обавезу испуни „правом“ имаоцу тражбине. Како је садржину 
свести тешко доказати, прихвата се да је цесус сазнао за уступање 
самим пријемом обавештења. Нотификација се од тог тренутка не 
може опозвати. Ако је обавештење благовремено и без мањкавости 
достављено цесусу, он се може ослободити обавезе само испуњењем 
пријемнику. Ипак, ово правило не може бити искључиво, већ се ње-
гова сврха огледа у пребацивању терета доказивања. То што је но-
тификација достављена цесусу рађа претпоставку да је он заиста 
сазнао за уступање.1314 Цесус би такву претпоставку могао обарати 
доказујући да он објективно, и поред дужне пажње, није био у могућ-
ности да се упозна са садржајем примљеног обавештења.1315 Суд би 
том приликом, ценећи све околности случаја, нарочито морао узети 
у обзир: да ли је дужник физичко лице, које се, по правилу, не нада 
нотификацији, или је у питању привредно друштво, односно преду-
зетник, који према обичајима у промету могу очекивати обавештење 
о уступању потраживања.

Ако нотификација није примљена, то још увек не значи да се цесус 
могао пуноважно ослободити обавезе испуњењем изворном повериоцу. 
Међутим, терет доказивања је сада на цесионару. Цесија је објективна 
промена у имовини цедента и цесионара, па би цесионар могао докази-
вати цесусово знање о таквој околности.

У неким ситуацијама се захтева адекватан доказ уступања, а када 
је то случај, обавештење производи дејство тек од тренутка када је овај 
доказ предочен дужнику.1316

1313 „Према овој теорији под временом закључења уговора између одсутних лица се 
има разумети тренутак када је понудилац сазнао за садржај изјаве о прихвату.“ 
Видети: Ј. Салма (2007), стр. 245. 

1314 Пријем нотификације ствара претпоставку сазнања, с тим што дужник може дока-
зивати да није сазнао за уступање премда је поступао са дужном пажњом. Видети: 
H. Markovinović (2005), стр. 201.

1315 Ако је незнање последица цесусове непажње, савесност је искључена.
1316 W. Wiegand, C. Zellweger – Gutknecht, Assignment, стр. 37.
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1.2.2.5. Има ли нотификација конститутивно
дејство или неки други смисао?

Цесија тражбина је свршена већ самим „уговором о уступљењу из-
међу уступитеља и пријемника“.1317 Према мишљењу проф. Перића, ку-
пац постаје власник продатога тражбенога права од момента уговора о 
продаји. Код прибављања тражбених права не постоји разлика између 
титулуса и модуса, овде се право прибавља чим има основа, ту се основ 
и начин сједињују у једну исту правну чињеницу.1318 Разлози за такво 
резоновање се крију у околности да се посао обвезивања и посао распо-
лагања редовно закључују uno actu.

Природно, то важи ако није уговорен одложни услов или рок јер 
у том случају до прибављања потраживања долази тек када услов, од-
носно рок наступи. Цедирана тражбина од тог часа престаје да буде део 
цедентове имовине и он нема више права да њоме располаже.1319

Нотификација у нашем праву нема конститутивно дејство према 
дужнику ни према трећим лицима. На ово указује неколико правила:

а) Правило да било која врста стварног сазнања дужника за це-
сију доводи до тога да се он не може пуноважно ослободити обавезе 
испуњењем цеденту. Oбавештење није неопходно, довољно је да цесус 
на било који начин сазна за цесију. Да је нотификација конститутивни 
елеменат цесије, сазнање дужника за цесију на неки други начин не би 
имало никаквог дејства. Дужник би у недостатку формалне нотифика-
ције, и поред актуелног знања, могао пуноважно испунити обавезу из-
ворном повериоцу.

б) Правило о вишеструком уступању, према коме потраживање 
припада пријемнику о коме је уступилац прво обавестио дужника, од-
носно који се први јавио дужнику издвојено је, као изузетак, у посебан 
члан ЗОО.1320

Ако је цедент исто потраживање цедирао неколико пута,1321 пред-
ност има онај цесионар који је у незнању за претходно уступање закљу-
чио уговор о цесији; а дужник је за њега сазнао пре него за друге цеси-

1317 Г. Никетић (1928), стр. 29.
1318 „Овде не може бити говора о предаји, традицији, пошто ова претпоставља један 

материјалан предмет, чега овде нема. Тражбено право је само један интелектуални 
однос, апстракција.“ Видети: Ж. Перић, I (1920), стр. 63.

1319 Ако је купац власник тражбеног права од тренутка продаје, „тада они приходи које 
је тражбина донела од тог тренутка, специјално интереси припадају купцу.“ Виде-
ти: Ж. Перић, I (1920), стр. 65.

1320 Према мишљењу неких аутора, зато што у овом случају нотификација има консти-
тутивно дејство. Тако за хрватско право: H. Markovinović (2005), стр. 151.

1321 Онај ко је какво потраживање некоме обећао остаје и даље господар над тим пот-
раживањем и властан је њиме да располаже по својој вољи. Тако за материјална 
добра видети: Ђ. Поповић Пфаф (1910), стр. 107.
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онаре. Тренутак закључења уговора овде није одлучујући већ тренутак 
обавештења дужника о цесији (енг. „first to notify rule“).

Основни аргумент који истичу присталице конститутивности ноти-
фикације јесте дејство цесије према трећима, односно имовински ефекат 
који цесија производи. За прибавиоца потраживања је, осим могућности 
да своје право стечено цесијом истакне према цеденту, од нарочитог 
значаја да ова имовинска промена наступи erga omnes. Трећим лицима 
уступање потраживања, по правилу, није видљиво, поготово ако се има 
на уму неформалност уговора о цесији. Сигурност правног промета је 
циљ који условљава потребу коришћења обавештења о уступању (са 
извесним датумом). Према истом моделу, код залагања потраживања 
обавештење дужника у писменој форми има конститутивно дејство, с 
тим што овде предају која је модус код ручне залоге мења обавештење 
дужника о залози тражбине.1322

Супротно овом је становише које наглашава да дужник ничим не 
утиче на закључење уговора о уступању. Отуда би било погубно да се 
нотификација учини конститутивном за пренос тражбина.1323 Цесија 
би у неким случајевима била немогућа ако није познато пребивалиште, 
односно боравиште дужника,1324 или је то лице умрло а није одређен 
старалац заоставштине.1325 Ово стање није трајно, пошто суд може при-
временог стараоца заоставштине поставити и на захтев оставиочевих 
поверилаца.1326

Осим тога, правило по коме је нотификација конститутивни елеме-
нат цесије није спојиво са савременим техникама финансирања, засно-
ваним на уступању континуираног прилива потраживања из постојећих 
и будућих уговора.1327 Обавештење будућег дужника је практично неиз-
водљиво јер он није ни познат у тренутку уступања.1328 Сходно томе, у 
трговини тражбинама се може уочити тренд напуштања цесије са оба-
вештењем дужника и све шира примена уступања без нотификације 

1322 Ово решење је прихваћено и код залагања потраживања у Шпанији. F. Pombo 
„Spain“ у: Michael G. Dickson, Wolfgang Rosener, Paul M. Storm, Security on Movable 
Property and Receivables in Europe, Oxford 1988, стр. 164.

1323 Видети: H. Markovinović (2005), стр. 61.
1324 Видети: H. Markovinović, (2005), стр. 142.
1325 „Ако није познато има ли наследника, или је њихово пребивалиште или борави-

ште непознато, као и у другим случајевима кад је то потребно, суд ће поставити 
привременог стараоца заоставштине“ (чл. 210, ст. 1 ЗОН). Опширније видети: О. 
Антић (2011б), стр. 75.

1326 Чл. 210, ст. 2. ЗОН.
1327 Ово правило једноставно није примењиво када трговац хоће да уступи мноштво 

мањих потраживања као целину или када уступилац неће да дужник сазна за усту-
пање. Видети: H. Kötz, A. Flessner (1997), стр. 278.

1328 Вид: Коментар уз чл. 11:104 PECL, Lando, Clive, Prum, Zimmermann (еds.), PECL: III 
(2003), стр. 96. Коментар I уз чл. III.–5:104 (4) DCFR. C. Von Bar, E. Clive (eds.), II 
(2009), стр. 1021.
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(енг. „invoice discounting“).1329 Пошто дужник није обавештен о ус-
тупању, уступилац наставља са наплатом потраживања у име пријем-
ника.1330 Том техником се избегава нарушавање односа поверења, 
успостављеног између уступиоца (на пример, испоручиоца робе) и дуж-
ника (клијента).1331 Уступилац задржава кредитну поузданост у односу 
на оне који њему продају робу, а да се истовремено не дира у његову 
аутономију управљања потраживањима.1332 Отуда су они правни сис-
теми који не прате захтеве тржишта и инсистирају на нотификацији у 
пословној пракси суочени са избегавањем примене њихових правила.

На основу свега реченог, може се закључити да у српском праву 
за пренос потраживања није потребан пристанак дужника,1333 али је 
уступилац дужан обавестити дужника о уступању. Ово обавештење, 
међутим није услов за пуноважност цесије, нити за наступање правних 
дејстава уговора.1334 Сходно томе, цесија је перфектна у тренутку када 
су се цедент и цесионар споразумели о цесији.1335 „Денунцијација нема 
конститутивно дејство, она је само обзнана преноса дужнику.“1336 Дакле, 
није сврха нотификације да од тог тренутка цесија делује према цесу-
су, него се њено дејство огледа у гашењу правне моћи дужника да се 
ослободи обавезе испуњењем изворном повериоцу.1337 Другим речима, 
у погледу обавештења о уступању савремено право даје примат прено-
сивости потраживања (принцип прометљивости) у односу на заштиту 
трећих лица (принцип правне сигурности).

1.2.3. Упис (регистрација)

У правној књижевности постоји став да „обавештење није еквива-
лент обнародовању, нa пример, путем регистрације, пошто је видљиво 

1329 Коментар I уз чл. III.–5:104 (4) DCFR, C. Von Bar, E. Clive (eds.), II (2009), стр. 1021.
1330 Вид: Коментар уз чл. 11:104 PECL, Lando, Clive, Prum, Zimmermann (еds.), PECL: III 

(2003), стр. 97.
1331 Коментар I уз чл. III.–5:104 (4) DCFR, C. Von Bar, E. Clive (eds.), II (2009), стр. 1021.
1332 Тако се факторинг често одвија без публицитета, како не би угрозио пословни од-

нос између уступиоца и његових дужника (клијента). Видети: G. Lubbe у: MacQuen, 
Zimmermann (eds.), стр. 322.

1333 За цесију није потребно никакво садејство дужника. С. Митриновић (1913), стр. 
190.

1334 Тако и у хрватском праву. „Вјеровник (уступитељ) је обавезан обавестити дужника 
о учињеном уступању, али то није увјет за ваљаност уговора о уступању.“ Видети: 
Ps, Pž, –3105/93 од 14. 12. 1993, Praxis, 2/45. Наведено према: Vilim Gorenc, Zakon o 
obveznim odnosima s komentarom, Zagreb 1998, стр. 570.

1335 Видети: В. Станковић (1978), стр. 130.
1336 С. Митриновић (1913), стр. 201.
1337 До преноса потраживања самим уговором долази и ако је потраживање инкорпо-

рисано у хартију на доносиоца. Основна разлика се огледа у томе што ће лице које 
је у поседу хартије лакше доказати да је њен власник. Видети: Ж. Перић (1920), стр. 
64.
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само дужнику“.1338 Другим речима, као што се може поставити питање 
да ли је нотификација одговарајући modus acquirendi,1339 могуће је за-
питати се да ли би неки упис уступања у одговарајући јавни регистар 
могао имати улогу начина стицања код тражбина.

У немачком праву се не тражи било каква регистрација да би се обз-
нанило постојање уступања, без обзира да ли се ради о уступању са 
циљем обезбеђења или потпуном преносу.1340 Тако да купац није сасвим 
сигуран да ли је потраживање које купују неком претходно уступљено 
или заложено.1341

У Холадији је, као што смо већ истакли, за пренос потраживања, 
према општем правилу, неопходна нотификација дужника. Међутим 
у пословној пракси се истиче да захтев за обавештењем дужника ум-
ногоме отежава функционисање цесије збира потраживања (енг. „bulk 
assignment“) и секјуритизације (ухартијавања).1342 Из тог разлога, у овај 
правни систем је уведена могућност „испоруке“ потраживања помоћу 
исправе о уступању (енг. „authentic deed“), обично нотарске исправе 
(енг. „notarial deed“) или помоћу уписа неоверене исправе о преносу у 
регистар који води порески орган, у оба случаја без нотификације.1343 
Ова новина је и у холандском праву омогућила „тиху цесију“, то јест 
уступање потраживања без обавештења дужника.1344

У енглеском праву регистрација се не захтева у случају отуђења пот-
раживања компаније. Ипак, код уговорног уступања ради обезбеђења 
врши се одговарајући упис у државни регистар компанија.1345 Поред 
осталих залога на другим добрима, на пример, земљишту или уделима, 
пословном угледу (енг. „goodwill“), у овај регистар се уписује и залога на 
потраживањима (енг. „а charge on book debts of the company“).1346 Циљ 
који се овде постиже је перфекција обезбеђења.1347 Тако да обезбеђење 

1338 Видети: Коментар уз чл. 11:104 PECL. Lando, Clive, Prum, Zimmermann (еds.), PECL: 
III, (2003), стр. 96. Тако и Коментар I, уз чл. III.–5:104 (4) DCFR, C. Von Bar, E. Clive 
(eds.), II (2009), стр. 1020.

1339 У правној књижевности се наглашава да нотификација често није пожељна. Ово 
из разлога што уступилац можда не жели да његов „пословни партнер“ сазна за 
уступање или просто зато што је скупо и непрактично обавештавати многобројне 
дужнике. Beale, Bridge, Gullifer, Lomnicka (2007), стр. 225. 

1340 J. Klauer Rakob, „Germany“ у: Sigman, Kieninger (eds.), (2009), стр. 112.
1341 Ibid.
1342 S. Timmerman, M. Veder, „Netherlands“ у: Sigman, Kieninger (eds.), (2009), стр. 183.
1343 Ово од 1. октобра 2004. године. S. Timmerman, M. Veder, „Netherlands“ у: Sigman, 

Kieninger (eds.), (2009), стр. 183.
1344 S. Timmerman, M. Veder, „Netherlands“ у: Sigman, Kieninger (eds.), (2009), стр. 183.
1345 Видети: section 860 (1) Companies Act.
1346 Притом, захтев са потребним докуметима за регистрацију мора бити достављен 

регистратору у року од 21 дана од креирања залога. Royston Miles Goode, Goode on 
commercial law, ed. and fully rev. by Ewan McKendrick (2010), стр. 703.

1347 Goode, McKendrick (2010), стр. 705.
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које је регистровано у року од 21 дана остварује приоритет од тренутка 
креације.1348

Отуђење потраживања која припадају физичким лицима у форми 
генералног уступања бележи се у одговарајући локални регистар (енг. 
„bills of sale registar“),1349 с тим што ова регистрација нема конститутив-
ни карактер.

У америчком праву (UCC), регистрација се захтева без обзира на то 
да ли је реч о уступању потраживања са циљем отуђења или са циљем 
обезбеђења. Овај модел прате Канада1350 и Нови Зеланд.1351

У шпанском праву се дејства отуђења потраживања према трећим 
лицима рачунају од датума који се може са сигурношћу установити, од-
носно који је наведен јавним исправама. Код приватних исправа, то је 
дан када је исправа регистрована у јавни регистар.1352

Код нас се за ваљаност цесије, као што смо већ истакли, осим са-
гласности воља цедента и цесионара о преносу не тражи нека додатна 
чињеница (сагласност дужника, његово обавештење), па тако ни реги-
страција. Међутим, то још увек значи да дужник не може неким уписом 
у јавни регистар бити збуњен о чињеници коме треба да испуни дуго-
вано.

Према нашој правној литератури, пре Другог светског рата, од тре-
нутка уписа цесије у земљишне књиге дужник не сме платити дуг це-
денту, иако није о цесији обавештен.1353 Сходно слову Закона о хипотеци 
(2005), потраживање обезбеђено хипотеком може да се уступи на ос-
нову уговора између повериоца и лица коме се потраживање уступа.1354 
Овај уговор производи дејство према трећима на основу уписа у реги-
стар непокретности.1355 Дужник из изворног уговора (цесус) овде није 
на било који начин издвојен. Ово правило се може тумачити на начин 
да код тражбина обезбеђених хипотеком на место нотификације долази 
упис цесије у катастар непокретности, који ужива јавност; тако да се 
нико, па ни дужник не може бранити да није знао за цесију. Следствено 
томе, пре исплате обезбеђеног потраживања, дужник који поступа са 
дужном пажњом у правном промету треба да провери у одговарајућим 
јавним књигама да ли је оно што дугује одређеном повериоцу уступље-
но неком другом.1356

1348 Ibid.
1349 M. Bridge, „England and Wales“ у: Sigman, Kieninger (eds.), (2009), стр. 151.
1350 Personal Property Securities Act 
 http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_ statutes_90p10_e.htm.
1351 New Zealand Personal Property Securities Act (NZPPSA) http://www.ppsr.govt.nz/pls/

web/dbssiten.main.
1352 C. Garcia, „Spain“ у: Sigman, Kieninger (eds.), (2009), стр. 236.
1353 Упоредити: С. Митриновић (1913), стр. 206. 
1354 Чл. 20, ст. 1 Закона о хипотеци.
1355 Чл. 20, ст. 3, тачка 3 Закона о хипотеци.
1356 Упоредити: С. Митриновић (1913), стр. 206.
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С друге стране, у истом закону се код залагања потраживања обез-
беђених хипотеком појављује нешто другачије правило. Тако уговор о 
залози тражбине између хипотекарног повериоца и натхиптекарног по-
вериоца (уговор о натхипотеци), једнако као и уговор о уступању, про-
изводи правно дејство према трећим лицима од дана уписа у регистар 
непокретности.1357 Међутим, дужник је, у овом случају издвојен, тако 
да уговор о натхипотеци производи правно дејство према дужнику од 
дана када му стигне писмено обавештење о залагању потраживања, од 
када дужник може испунити обавезу само према натхипотекарном по-
вериоцу или по његовом писменом налогу.1358

На трагу овог решења код залагања обезбеђеног потраживања је и 
српски закон о регистрованој залози. Сходно том закону, за залагање 
је, осим уговора о залози, неопходан упис заложног права на потражи-
вању у регистар.1359

Иако Закон јасно каже да се нико не може позивати да му подаци 
из регистра нису били познати,1360 дужник се, и поред тога што је друго 
лице уписано у регистар као заложни поверилац, може ослободити оба-
везе испуњењем свом иницијалном повериоцу све до дана достављања 
обавештења о постојању заложног права на потраживању.1361 Овај закон 
нема посебно правило о томе шта се дешава, ако је потраживање обез-
беђено регистрованом залогом уступљено. Притом није спорно да сход-
но правилу по коме залогодавац може отуђити предмет заложног права 
и залогодавац тражбине може овом располагати.1362 За уступање таквог 
потраживања није потребна сагласност дужника.1363

Овде постоји недоумица може ли се дужник из изворног посла 
ослободити обавезе исплатом првобитном повериоцу, ако о уступању 
није обавештен, али је нови ималац тражбине уредно наведен као лице 
на чији терет је уписана залога на тражбини.1364 Да ли у том случају ана-
логно применити правило које се тиче залагања потраживања из ЗОЗП, 
које издваја дужника од трећих лица, или применити правило које се 

1357 Чл. 21, ст. 2, тачка 4 Закона о хипотеци.
1358 Чл. 21, ст. 2, тачка 3 Закона о хипотеци.
1359 Чл. 10, ст. 2 ЗОЗП.
1360 Чл. 61, ст. 2 ЗОЗП.
1361 Чл. 11, ст. 1 ЗОЗП.
1362 Чл. 23, ст. 1 ЗОЗП.
1363 „Уз захтев је приложен Уговор о уступању потраживања уз новчану накнаду... од 

19. јануара 2007. године, којим је ранији заложни поверилац уступио своје потра-
живање, обезбеђено заложним правом, новом заложном повериоцу. Према одред-
би члана 438. став 1. Закона о облигационим односима, за уступање потраживања 
није потребан пристанак дужника, већ само обавештење дужника о извршеном 
уступању, па су без основа наводи тужиоца да је за промену уписа заложног по-
вериоца била неопходна сагласност залогодавца.“ Пресуда Управног суда, 9 У. 
5207/2010(2008) од 28. јануара 2011. године, Paragraf Lex. 

1364 Чл. 23, ст. 2 ЗОЗП.
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тиче уступања обезбеђеног потраживања из Закона о хипотеци, по коме 
дужник у случају уступања тражбине ни по чему није изузетан, већ и за 
њега важи начело јавности евиденције.

Ова се дилема може и додатно замрсити, на пример, питањем да 
ли је дужник који је обавештен о настанку заложног права на потра-
живању од иницијалног повериоца дужан да ову чињеницу још једном 
провери у регистру. Ово из разлога што нотификација по својој садр-
жини може бити супротна стању у регистру, на пример, друго лице је 
уписано као ималац тражбине (на основу уступања), или ако је друго 
лице, а не оно из нотификације, у регистру наведно као заложни пове-
рилац. Спорно је, дакле, може ли дужник који установи да се нотифи-
кација коси са стањем у регистру „затворити очи“ и платити у складу са 
нотификацијом?

Овом тумачењу се може приступити и на други начин тврдећи да 
закон овде не помиње савесност дужника, те да сходно томе дужник 
обавештен о залагању тражбине није дужан да се „осврће“ на стање у 
јавним књигама већ може „мирна срца“ да поступи по нотификацији 
испуњавајући обавезу лицу које му је назначено као заложни повери-
лац. Сматрамо да се те недоумице могу разрешити само применом наче-
ла о идентитету тражбине, односно недодирљивости правног положаја 
дужника. Дужник ће се ваљано ослободити обавезе испуњењем оном 
повериоцу за кога зна, дакле изворном или оном о коме је обавештен. 
Према томе, не постоји обавеза испуњења оном повериоцу за кога је 
дужник могао да зна, односно дужност пажње која подразумева редовну 
проверу стања у регистру о томе ко је његов поверилац. Ово без обзира 
на то колико је једноставно приступити регистру и да ли то могуће у 
кратком временском року без додатних трошкова. Међутим, ако је дуж-
ник то ипак учинио, па спознао да је стање у јавним књигама у раскора-
ку са нотификацијом, онда је „слепо“ поступање по нотификацији про-
тивно начелу савесности и поштења. У случају такве неизвесности која 
је очигледна, дужник се ваљано ослобађа обавезе полагањем дугованог 
код суда или јавног бележника, односно другог лица у складу са зако-
ном. Друкчије казано, упис уступања у регистар нема значај нотифи-
кације, али може представљати сазнање за цесију на неки други начин.

Додатно се може поставити и питање какав је редослед између за-
ложног права на потраживању које је настало према ЗОО и заложног 
права на потраживању које је засновано уписом у регистар. Како се 
овде залази у једну другу материју – дејства цесије према трећим лици-
ма – расправу на ову тему одлажемо за касније.

1.2.4. Solo consensu

Након свега изреченог, чини се да није спорна тенденција у упо-
редном праву, али и предлозима за хармонизацију уговорног, да се це-
сије одвија solo consensu. Пренос тражбине наступа самом сагласношћу 
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воља.1365 Ако је пуноважан, уговор о уступању потраживања има тре-
нутни имовински ефекат.1366

Друге чињенице као што су нотификација и упис у јавне регистре 
могу бити од утицаја на односе учесника цесије, али не и на цесију као 
такву. Чини се да је ова идеја на леп начин изражена у Принципима 
UNIDROIT који уступање дефинишу као пренос потраживања на основу 
самог уговора (енг. „transfer by mere agreement“).1367 Ако је нотификација 
од одређеног значаја код уступања актуелног потраживања, код усту-
пања будућих потраживања или збирног уступања (постојећих и бу-
дућих) потраживања, она је готово немогућа.1368 У таквим случајевима, 
у тренутку уговарања цесије, дужник или није познат или још увек није 
везан уговором. У другим пак ситуацијама, дужници су познати, али их 
има мноштво, тако да је обавештење сваког од њих крајње непрактично 
и скупо, нарочито када су појединачна потраживања према одређеном 
дужнику, ако се издвоје из збира, релативно мале вредности.1369

Ако се уговор разуме као усаглашени смислени наум, који је за оне 
чија је то воља правнообвезујући, онда су за пренос тражбине неопхо-
дне две погодбе. „Погодба о уступању“ управљена на постанак и обли-
ковање обавезе уговорника – стварање и друга „уступна погодба“ кроз 
коју се тако утаначени наум преноса заокружује (довршава). Изводи 
се, дакле, закључак да су за пренос „влаштине“ на тражбини из имања 
цедента у имање цесионара потребна два правна чина – погодбе, једна 
стваралачка и друга остварујућа.

1.3. ИДЕНТИТЕТ ТРАЖБИНЕ

У теорији се обично истиче да је цесија усмерена само на промену 
субјективног идентитета тражбине која се уступа, али оставља нетак-
нутим њен објективни идентитет.1370 Стицалац стиче баш право до-
тадашњег имаоца „па је посреди континуитет и идентитет“.1371 Коли-
коћа и каквоћа потраживања се не мењају. Ако ову ситуацију повеже-

1365 Уговор о цесији је настао када се понуђени изјаснио да уступање прихвата. 
1366 Од овог принципа се одступа код уступања будућих потраживања и оних која нису 

индивидуализована.
1367 Видети: чл. 9.1.1. Принципа UNIDROIT. Притом, уговор о уступању има трансла-

тивно дејство, пошто потраживање у имовину пријемника прелази на основу са-
мог уговора (енг. „mere agrеement“). „Право је уступљено на основу самог уговора 
између уступиоца и пријемника, без обавештења дужнику.“ Чл. 9.1.7. Принципа 
UNIDROIT. Израз „mere agreement“ такође значи да уступање производи дејство и 
без нотификације. W. Wiegand, C. Zellweger – Gutknecht (2005), стр. 32.

1368 G. Lubbe у: MacQuen, Zimmermann (eds.), (2006), стр. 325.
1369 Ibid.
1370 J. Landrove (2009), стр. 33.
1371 В. Водинелић (2012), стр. 282. Облигација остаје онакава каква је и раније била. Б. 

Лоза (2000), стр. 53. 
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мо са неком из света материјалних добара, она се може упоредити са 
куповином аутомобила. Ако неко лице купи полован аутомобил марке 
„VW Polo“, овај аутомобил одликују одговарајуће особине: снага мото-
ра, број пређених километара и сл. Ма колико се нови власник упињао 
да купљени аутомобил представи у другом светлу, он не може постати 
нешто што није, на пример, аутомобил марке „phaeton“. Тако се у не-
мачком праву каже да цесију треба разумети као промену припадности 
права (нем. „Änderung der Rechtszuständigkeit“) без промене садржaја 
самог права (нем. „Änderung der Rechtsinhalts“).1372 Притом се морају 
узети у обзир свака посебност и модификација потраживања, на при-
мер, да је потраживање настало под одложним условом или роком. 1373

За нашу расправу је у овом случају, чини се, од нарочитог значаја 
испитати идентитет тражбина из уговора у привреди. Иако наше по-
зитивно право усваја принцип јединственог регулисања облигационих 
односа, ови уговори се помињу као посебна категорија.1374 Према ЗОО, 
уговори у привреди су они уговори које предузећа и друга правна лица 
која обављају привредну делатност, као и имаоци радњи и други поје-
динци који у виду регистрованог занимања обављају неку привредну 
делатност закључују међу собом у обављању делатности које чине пред-
мете њиховог пословања или су у вези са тим делатностима.1375

У неким случајевима законодавац за такве уговоре прописује и по-
себна правила. Ово намеће питање да ли уступање потраживања може 
утицати на промену квалификације неког потраживања које је изворно 
настало као тражбина из уговора у привреди.

У правној књижевности је уочено да се примена норми заштите ве-
заних за одређена обележја личности, на пример, у погледу потрошача 
или правила посебне пажње, рецимо за трговце, управља у начелу пре-
ма личности повериоца, односно цесионара, што важи и за чињенична 
обележја на основу којих се одређује надлежност.1376

То би у српском праву значило да ће у ситуацији када је физичко 
лице које не обавља регистровану делатност своје потраживање на ис-
поруку купљене робе према привредном субјекту уступило другом при-
вредном субјекту, пријемник бити дужан да по преузимању робе ову 

1372 К. Larenz (1987), стр. 574. 
1373 K. Nörr у: Nörr, Scheyhing, Pöggeler (1999), стр. 38.
1374 Дакле, без обзира на околност што српско право усваја принцип јединственог ре-

гулисања по коме су општа правила облигационог права као и правила трговин-
ског права уређена једним и јединственим прописом. О. Антић (2011а), стр. 31. О 
принципу јединственог регулисања без обзира на различите правне статусе учес-
ника промета видети: С. Перовић (1990), стр. 50.

1375 Чл. 25, ст. 2 ЗОО. О субјективно-објективном критеријуму за дефинисање појма 
уговора у привреди према ЗОО: И. Јанковец (1999), стр. 235–236 и М. Васиљевић 
(2011), стр. 48.

1376 Münchener, Roth, II (2007), стр. 2481. 
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прегледа и обавести продавца о видљивим недостацима без одлагања, 
иначе губи право које му по том основу припада.1377

Објашњење за такав приступ је релативно једноставно. Ако је лице 
које преузима испоруку привредни субјекат, узима се да његови запо-
слени имају довољно знања и искуства да недостатак уоче и без одла-
гања о томе обавесте испоручиоца. Рок од осам дана за пријаву недо-
статка (код уговора који нису привредни) прописан је у интересу купца 
(повериоца), тако да правни положај лица које је извршило испоруку 
(дужника) услед цесије овде није погоршан.

Принцип да се надлежност равна према личности цесионара код нас 
би водио следећем закључку. Уступање тражбине из уговора о привреди 
физичком лицу које не обавља регистровану привредну делатност ли-
шава дужника могућности да се са новим повериоцем спори пред при-
вредним судом.1378 Ово из разлога што је стварна надлежност законом 
прописана и на њу суд пази по службеној дужности.1379

Ипак, изгледа да принцип по коме се уступањем потраживања не 
мења његова садржина није без изузетка Тако се, на пример, у случају 

1377 Чл. 481, ст. 1 ЗОО. Слично и код скривених недостатака (чл. 482, ст. 1 ЗОО). „Само 
у ситуацији уколико је купац благовремено и уредно обавестио продавца о недо-
статку који се односи на количину и врсту испоручене робе, може тражити накна-
ду штете, сходно члану 488. Закона о облигационим односима.“ Решење Вишег тр-
говинског суда, Пж. 2557/2007 од 8. априла 2008. године, Paragraf Lex. „У ситуацији 
када је роба даље испоручена крајњим потрошачима, трећим лицима и то лице 
открије скривене мане, благовременост купчеве рекламације се цени од времена од 
када су мане откривене и у тај рок треба урачунати и потребно време да реклама-
ција стигне купцу.“ Решење Вишег трговинског суда, Пж. 6/2007(1) од 18. априла 
2007. године, Paragraf Lex.

1378 Изгледа да се овде може повући паралела са једним случајем из наше судске праксе. 
„Брисањем правног лица (као једног од супарничара у поступку који је покренут и 
вођен пред привредним судом) из Регистра привредних субјеката престаје ствар-
на надлежност привредног суда у односу на другог супарничара који је физичко 
лице.“... „Код таквог стања ствари, правилно је првостепени суд применио одредбу 
члана 25. Закона о уређењу судова (даље: Закон) и члана 17. став 1. Закона о пар-
ничном поступку, када је нашао да није више стварно надлежан да поступа у овој 
предметној правној ствари, јер је иста постала спор између правног и физичког 
лица, те да је у таквој ситуацији стварно надлежан основни суд... У предметној 
ситуацији, када је поступак покренут, привредни суд је био стварно надлежан за 
суђење на основу члана 25. став 1. тачка 1) Закона, међутим, у току трајања пар-
ничног поступка, како је остао само један тужени – физичко лице, то више нема 
стварне надлежности за поступање у овој правној ствари од стране привредног 
суда, већ то спада у надлежност судова опште надлежности.“ Решење Привредног 
апелационог суда, Пж. 4152/2011 од 17. августа 2011. године, Paragraf Lex.

1379 О надлежности привредног суда у првом степену. Видети: чл. 25, ст. 1, тачка 1 За-
кон о уређењу судова („Сл. гласник РС“, бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 
– др. закон, 78/2011 – др. закон и 101/2011). „Важи правило да парничне странке не 
могу уговарати стварну надлежност суда, већ се иста утврђује искључиво законом 
и суд је дужан да на стварну надлежност пази по службеној дужности.“ Решење 
Вишег трговинског суда, Пж. 1495/2009 од 1. јуна 2009. године – Судска пракса тр-
говинских судова – Билтен бр. 2/2009, Paragraf Lex.
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уступања потраживања дужнику из изворног уговора оно гаси према 
правилима о конфузији.1380

Такође је могуће да на пријемника са тражбином пређу и неке оба-
везе, на пример, ако је уступљено неновчано потраживање испоруке 
робе пријемнику са потраживањем долази и обавеза пријема робе (енг. 
„taking delivery“).1381 Према Бечкој конвенцији о међународној продаји 
робе (CISG), ова се обавезе састоји у предузимању аката који се разумно 
могу очекивати од купца како би омогућио продавцу да му робу испо-
ручи.1382 Овде треба водити рачуна о томе да је реч о једној фактичој 
радњи купца (енг. „factual act“) која у зависности од садржине уговора 
укључује и преузимање докумената који се на робу односе.1383 Обаве-
за купца да продавцу омогући испоруку често подразумева различите 
врло конкретне дужности. На пример, INCOTERMS, у неким случајеви-
ма, намећу одређене дужности купцу како би продавац могао да изврши 
испоруку. Тако у ситуацији када је уговорена клаузула франко брод,1384 
купац мора дати продавцу одговарајуће обавештење са именом брода, 
одређеним местом утовара и временом испоруке.1385

Део купчеве обавезе да преузме испоруку у зависности од уговора 
може чинити и обавеза да изврши спецификацију робе, да преда плано-
ве и друге податке за израду робе и сл.1386

Сходно реченом, такве и сличне дужности које су у функционалној 
вези са потраживањем испоруке робе, цесијом овог потраживања пре-
лазе на пријемника, без било каквог додатног уговарања.

1380 С тим да се од овог правила одступа у ситуацији када је неко потраживање инкор-
порисано у хартији од вредности. Видети: K. W. Nörr у: Nörr, Scheyhing, Pöggeler 
(1999), стр. 39.

1381 У већини случајева узимање испоруке се изједначава са државином, али то не мора 
бити случај. У неким ситуацијама долази до симболичне предаје када купац само 
долази у посед одговарајућих докумената. Отуда се истиче да је узимање испоруке 
боље разумети као узимање контроле и ризика у погледу робе (енг. „taking control 
over and bearing responsibility for the goods“). I. Schwenzer, P. Hachem, C. Kee (2012), 
стр. 471.

1382 Чл. 60 CISG.
1383 И не укључује неки правни концепт као што је прихват (енг. „acceptance“). Ви-

дети: Коментар уз чл. 69 CISG. Видети: F. Mohs у: Schlechtriem, Schwenzer, Com-
mentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), 3. ed. Oxford 
[u.a.] 2010, стр. 861–862

1384 B7, Free On Board (FOB), International Commercial Terms, (INCOTERMS 2010), Inter-
national Chamber of Commerce (ICC). Видети: Jan Ramberg, ICC Guide to Incoterms 
2010, 2011, стр. 180.

1385 Опширније видети: Коментар уз чл. 69 CISG. F. Mohs у: Schlechtriem, Schwenzer 
(2010), стр. 863. Код клаузуле франко брод (ФОБ), продавац је обавезан да испо-
ручи робу на брод који је означио купац у уговореној луци укрцаја и у уговореном 
року. Опширније о овој клаузули код поморског транспорта. М. Васиљевић (2011), 
стр. 122–123.

1386 Видети: Коментар уз чл. 69 CISG. Вид: F. Mohs у: Schlechtriem, Schwenzer (2010), 
стр. 864.
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Додатно, на пример, ако је уступљено потраживање из уговора о 
осигурању, пријемник стиче и неке дужности као што је обавеза обаве-
штавања о наступању осигураног случаја.1387

Према општем мишљењу, пренос главне тражбине не исцрпљује све 
правне последице цесије.1388 У правној теорији се у том контексту уг-
лавном проблематизују утицај цесије на рокове застарелости, споредна 
права и права обезбеђења, права обликовања, камату, али и клаузуле 
о уговарању надлежности суда или арбитраже. Чини се да нас управо 
укрштање аргумената у погледу поменутих дилема може извести на 
прави пут у смислу дубљег и прецизнијег сагледавања начела садржин-
ског идентитета тражбине.

1.3.1. Застарелост

Застарелост се обично дефинише као слабљење цивилне облигације 
протеком одређеног времена, тако да се губи моћ њеног судског при-
нудног остварења.1389 Чини се да посебан осврт тражи ситуација када 
је уступљена тражбина из уговора у привреди. Према ЗОО, рокови за-
старелости тражбине из уговора у привреди се издвајају у односу на 
друге.1390 „Међусобна потраживања правних лица из уговора о промету 
робе и услуга као и потраживања накнаде за издатке учињене у вези с 
тим уговорима, застаревају за три године.“1391 Правни статус уступио-
ца и пријемника не мора бити идентичан, то јест да закон не ускраћује 
могућност физичком лицу да уступи своје потраживање привредном 
субјекту и обрнуто да привредни субјекат пренесе потраживање на фи-
зичко лице. Ако су уговор о промету робе и услуга закључила правна 
лица, па је поверилац пренео своју тражбину на физичко лице, отвара 
се дилема да ли се рок застарелости има рачунати према општим пра-
вилима или према специјалном правилу које важи за уговоре правних 
лица.

Решење ове недоумице се може тражити у аналогији са правилом о 
„урачунавању времена претходника“, по коме се у време застарелости 

1387 М. Smith (2007), стр. 305. „Осигураник је дужан изузев у случају осигурања живота, 
обавестити осигуравача о наступању осигураног случаја најдаље у року од три дана 
од кад је то сазнао“ (чл. 917 ЗОО).

1388 R. Scheyhing, K. Nörr у: Nörr, Scheyhing, Pöggeler (1999), стр. 59.
1389 О подели на облигација на цивилне и натуралне видети: С. Перовић (1990), стр. 

79–80.
1390 У једном случају тако о застарелости потраживања из уговора о грађењу и срп-

ски суд: „Потраживања из основа уговора о грађењу између привредних субјеката-
правних лица застаревају у застарном року од 3 године. Застарелост потраживања 
почиње да тече од испостављања коначног обрачуна у примереном року.“ Пресуда 
Вишег привредног суда, Пж. 4091/97 од 16. октобра 1997. године – Судска пракса 
привредних судова – Билтен бр. 1/1998 – стр. 46.

1391 Чл. 374, ст. 1 ЗОО. 
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рачуна и време које је протекло у корист дужникових претходника.1392 
Повлачење паралеле би у овом случају значило усвајање правила по 
коме се време застарелости рачуна најпре према изворном повериоцу 
(претходнику), а потом према потоњем повериоцу (следбенику), с тим 
што се ова времена збрајају. У прилог овом становишту може се навести 
аргумент по коме Закон о облигационим односима не познаје једностра-
не уговоре у привреди већ само оне које привредни субјекти закључују 
„међу собом“.1393 То практично значи да се на један уговорни однос могу 
применити специјална правила која важе за уговоре у привреди, само 
ако су обе уговорне стране привредни субјекти (трговци).

Други приступ утицају уступања тражбине на рокове застарело-
сти, којем се овде приклањамо, даје благу предност начелу садржинског 
идентитета тражбине. Пренос тражбине нема утицаја на њене иницијал-
не одлике, тако пријемник стиче потраживање у затеченом стању и у 
погледу застарелости.1394 Уступањем се не дира у протекло време заста-
релости.1395 Притом ни уступање ни евентуална нотификација дужника 
о уступању нису узрок прекида застарелости. На пример, ако је између 

1392 Чл. 363 ЗОО.
1393 Тако о једностраним и двостраним трговачким пословима М. Васиљевић (2011), 

стр. 49.
1394 Тако у словеначкој судској пракси у погледу застарелости потраживања. „Cesionar 

vstopi v celoti v položaj prvotnega upnika (odstopnika terjatve oziroma cedenta). Zato 
veljajo tudi za cedirano terjatev enaka pravila za njeno prenehanje (zastaranje), kot če bi 
terjatev uveljavljal prvotni upnik (člen 440 ZOR). (...) кo je obligacijsko razmerje nastalo 
pred uveljavitvijo tega zakona, torej še v času veljavnosti ZOR, je na podlagi zgoraj na-
vedene cesije tožeča stranka v celoti vstopila v položaj prvotnega upnika kot odstopnika 
terjatve, kar pomeni, da veljajo zanjo tudi enaka obligacijskopravna pravila o njenem pre-
nehanju (v spornem primeru – zastaranju), da je torej tožeča stranka s cesijo pridobila 
tudi enak zastaralni položaj terjatve, kot ga je imel prvotni upnik. Za tožničino terjatev, 
uveljavljano v tem sporu, tako velja enak zastaralni rok, kot če bi terjatev uveljavljal pr-
votni upnik – P. d.d..“ VSL sodba I Cp 5566/2005, 18.1.2006. http://www.sodisce.si/znanje/
sodna_praksa/vrhovno_sodisce_rs/.

1395 M. Lukas (2000), стр. 246. Слично је и са преклузивним роковима. Промена имаоца 
тражбине нема било каквог утицаја на ове рокове. Нa пример, поверилац чије је 
потраживање оспорено упућује се на парницу ради утврђивања оспореног потра-
живања, коју може да покрене у року од осам дана од дана пријема закључка из 
члана 116. овог закона, односно од дана истека рока за медијацију у складу са чла-
ном 115. овог закона. Чл. 117 ст. 1 Закона о стечају („Сл. гласник РС“, бр 104/2009). 
У једној одлуци српски суд је, примeњујући Закон о стечајном поступку, судио на 
следећи начин: „Рок од 8 дана из члана 96. ст. 1. Закона о стечајном поступку за 
подношење тужбе ради утврђивања оспореног потраживања је преклузиван, па се 
тужба поднета после тог рока одбацује као неблаговремена на основу члана 279. 
ст. 1. тач. 2) Закона о парничном поступку.“ Решење Вишег трговинског суда, Пж. 
870/2007 од 31. јануара 2007. године – Судска пракса трговинских судова – Билтен 
бр. 2/2007). Ако је оспорено потраживање уступљено пошто је рок за подношње 
тужбе истекао, евентуална тужба пријемника за утврђење потраживања ће бити 
одбачена као неблаговремна. Тако у одлуци хрватског суда: „Рок одређен рјешењем 
стечајног вијећа стечајном вјеровнику за покретање парнице ради оспоравања 
пријављене тражбине, преклузивне је природе.“ VSRH II Rev 29/1999, Izbor odluka 



Дeo II: O правним дејствима цесије 233

привредних субјеката закључен уговор о грађењу, рок застарелости је 
три године. Уступање потраживања цене за извођење радова из овог 
уговора физичком лицу (на пример, власнику компаније извођача радо-
ва) неће довести до промене рокова застарелости.1396 Променом њеног 
имаоца, тражбина из уговора о привреди, у погледу рокова застарело-
сти, не губи своја изворна својства.

Међутим, чини се да овај принцип не важи у погледу застоја заста-
релости. Ако је, на пример, уступилац брачни друг дужника, уступањем 
таквог потраживања трећем лицу застарелост почиње, односно наста-
вља да тече пошто разлога за застој више нема. Из овога се може закљу-
чити да су разлози за мировање застарелости везани за повериоца или 
однос повериоца и дужника, дакле за субјективну компоненту облига-
ционог односа, а не за саму садржину потраживања – тако да идентитет 
тражбине, у овом погледу, остаје очуван.

1.3.2. Узгредна права

Према ЗОО, са потраживањем прелазе на пријемника и споредна 
права, као што су право првенствене наплате, хипотека, залога,1397 пра-
ва из уговора са јемцем,1398 права на камату, уговорну казну и сл.1399

1330–5999, godina: 2004, broj: 2, datum objavljivanja: 30.12.2004, http://sudskapraksa.
vsrh.hr.

1396 У овом контексту је занимљиво становиште српског суда по коме „када се ради о 
међусобним потраживањима из уговора о промету робе и услуга, као и потражи-
вањима накнаде за издатке учињене у вези са тим уговорима закљученим између 
правних лица, тада ова потраживања застаревају за три године. Краћи рок застаре-
лости из ове одредбе не може се применити на друга лица – имаоце радњи и друге 
појединце који у виду регистрованог занимања обављају неку другу делатност а 
која лица се појављују у споровима пред привредним судовима као странке у по-
ступку. То што та лица закључују уговор у привреди сагласно члану 25. ст. 2. ЗОО 
и у спорним ситуацијама се појављују као странке пред привредним судовима није 
од утицаја на примену материјално-правне одредбе у погледу застарелости потра-
живања из члана 374. ст. 1. ЗОО, све док се, ако су за то испуњени услови не изме-
ни овај законски пропис.“ Правно схватање Одељења за привредне спорове Вишег 
привредног суда у Београду од 25. марта 1996. године – Судска пракса привредних 
судова – Билтен 2/96 – стр. 5.

1397 Међутим, иако заложно право прати судбину тражбине, цедент не сме да цесио-
нару преда предмет залоге без сагласности залогодавца. Д. Хибер у: Антић, Хибер, 
Ђурђевић (2011), стр. 15.

1398 Ово је на неки начин разумљиво, јер јемац јемчи за дуг и дужника. Д. Хибер у: 
Антић, Хибер, Ђурђевић (2011), стр. 15.

1399 Чл. 437, ст. 1 ЗОО. У ЗОО наведени члан носи наслов „споредна права“. У Скици 
за законик о облигацијама и уговорима (чл. 362), проф. Константиновић користи 
синтагму „узгредна права“. Додатно се може уочити да код помињања ових права у 
Скици изостају: „права на камату, уговорну казну и сл.“ Сматрамо да ни навођење 
узгрдних права у Скици није numerus clausus, али да право на камату има нешто 
другачију природу од осталих права из ове групе, па га из тог разлога и обрађујемо 
у посебном одељку.
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Цесија тражбине обухвата дакле и све споредно што произилази из 
тражбине,1400 али и права обезбеђења која су по својој природи акце-
сорна.1401 Ова права се преносе у „пакету са потраживањем“, без било 
каквог додатног основа или начина стицања. Може се рећи да је ово 
једна од важнијих разлика цесије и новације. Код новације је гашење 
иницијалног потраживања праћено ишчезавањем узгредних права, а 
нарочито средстава обезбеђења која су била везана за првобитно потра-
живање.1402

Правило о преносу споредних права на пријемника је у упоредном 
праву готово једнообразно. Тако су у немачком праву узгредна права 
(нем. „Nebenrechte“) нераздружива од главног захтева. Она се не усту-
пају самостално, али се код уступања главног захтева са овим стапају.1403 
Ово, с једне стране, важи за акцесорна права у циљу обезбеђења1404 и за 
јемство, а с друге стране за помоћна права (нем. „Hilfsreche“), као захте-
ве за полагањем рачуна, предајом потврда, издавањем признанице,1405 с 
тим што се овде додаје и то да су правила ове врсте у начелу диспози-
тивне природе.1406

У француском праву се потраживање преноси цесионару са свим 
средствима обезбеђења.1407

У швајцарском праву, уступање, по правилу, обухвата потрaживање 
(основно право) и све привилегије и споредна права.1408 Пошто је ово 
по својој суштини диспозитивно правило, цедент је тај који одлучује 
шта жели да пренесе.1409

1400 С. Митриновић (1913), стр. 201.
1401 Тако и у праву Републике Српске: „Уколико се потраживање, осигурано залож-

ним правом, пренесе по било којем правном основу на друго лице, с тим се уједно 
преноси и то заложно право, осим ако законом није другачије одређено.“ Чл. 156 
Закона о стварним правима „Службени гласник Републике Српске“ бр. 124/08. Оп-
ширније: Душко Медић, Ново Стварно право Републике Српске, Бања Лука 2011, 
стр. 126.

1402 Ј. Ghestin (1980), стр. 46.
1403 Münchener, Roth, II (2007), стр. 2509.
1404 Видети: § 401 (1) НГЗ. Са преносом потраживања иде и хипотека на новог повери-

оца. Потраживање се не може пренети без хипотеке, нити хипотека без потрaжи-
вања (§ 1153 НГЗ). За коментар видети: Palandt, Bessebge (2010), стр. 1595. Међутим, 
ово не важи за тзв. неакцесорна средства обезбеђења, као што је земљишни дуг 
(нем. „Grundschuld“).

1405 Münchener, Roth, II (2007), стр. 2509.
1406 Овај прелаз, по правилу, може бити искључен договором: како између корисника 

обезбеђења (цедента) и даваоца обезбеђења (често дужник), тако и између цедента 
и цесионара. Видети: R. Scheyhing, K. Nörr у: Nörr, Scheyhing, Pöggeler (1999), стр. 
59.

1407 Ј. Ghestin (1980), стр. 18.
1408 Осим оних која су неодвојива од личности уступиоца. Видети: чл. 170 (1) ШвОЗ. 

Притом се „ова прва схватају као извршно правне привилегије, а друга као акце-
сорна права која служе у сврху обезбеђења“. Видети: H. Hausheer (1993), стр. 6.

1409 H. Hausheer (1993), стр. 6. 
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Слично правило о преносу свих привилегија,1410 стварних, личних 
гаранција и свих других гаранција познаје и италијанско право.1411

Притом је јасно да се узгредна права која деле судбину потражи-
вања у законима наводе само примера ради и да у том погледу не пос-
тоји неки numerus clausus.1412

Ако је неко право придружено потраживању са тачно одређеном 
функцијом, онда инсистирање на његовом самосталном преносу само 
непотребно отежава правни промет. Расправа о одвојеном преносу уз-
гредних права отвара и теоријско питање о могућности преноса ових 
права и на неко друго лице, а не само на прибавиоца тражбине као 
главног права.1413 Тачно је међутим да ова права (у цесији) или прате 
главно право или остају код цедента као дужника противзахтева, при 
чему се цедент и цесионар о томе договарају.1414 Узгредна права се, по 
правилу, преносе ipso iure, а да нису ни поменута у уступној погодби. 
Међутим, норме о преносу „у пакету“ са главним правом нису импера-
тивне. Уговорне стране могу стипулисати да се споредна права не пре-
носе, што ће довести до њиховог гашења или до тога да цедент остаје 
њихов титулар.

Иако заложно право као узгредно прелази на пријемника, већ усту-
пањем потраживања, уступилац може предати заложену ствар пријем-
нику само ако залогодавац пристане на то, иначе она остаје код усту-
пиоца да је чува за рачун пријемника.1415 У холандском праву се овом 
питању приступа нешто другачије. Тако ХГЗ, у случају уступања потра-
живања у целини, прописује обавезу уступиоца да пријемнику препус-
ти и предмет залоге.1416

Чини се да питање преноса права обезбеђења која се конституи-
шу уписом у јавне књиге отвара додатни простор за расправу. Овде, с 
једне стране, ЗОО (чл. 437, ст. 1) то јест начело акцесорности налаже да 
обезбеђење, па макар оно било и из категорије „књижних права“ прати 
потраживање.1417 С друге стране, начела књижног права кажу да се пра-
ва ове врсте стичу и губе само одговарајућим уписом у јавне књиге.

1410 Чл. 2745 ИГЗ. Коментар видети: А. Zaccaria у: Cian, Trabucchi (2008), стр. 2745.
1411 Чл. 1263 (1) ИГЗ. За коментар видети: А. Zaccaria у: Cian, Trabucchi (2008), стр. 

1307
1412 Тако на пример, у шпанском праву продаја потраживања укључује и сва споредна 

права као што су гаранције, хипотека, залога или привилегије (чл. 1528 ШпГЗ).
1413 Вид: R. Scheyhing, K. Nörr у: Nörr, Scheyhing, Pöggeler (1999), стр. 59.
1414 Münchener, Roth, II (2007), стр. 2482.
1415 Чл. 437, ст. 2. ЗОО. Идентично решење познаје италијанско право. Уступилац не 

може без сагласности залогодавца дати пријемнику у посед предмет залоге, у слу-
чају неслагања уступилац чува предмет залоге за пријемника. Видети: чл. 1263 (2) 
ИГЗ.

1416 Видети: 6:143 (3) ХГЗ. 
1417 Опширније о начелу акцесорности заложног права М. Орлић у: Станковић, Орлић 

(1999), стр. 239–241.
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Ако кренемо са другог краја, од престанка потраживања, у српском 
праву важи правило да је потраживање престало (конфузијом), ако се 
у истом лицу споје два својства – дужника и повериоца.1418 Такође је 
опште правило да престанком потраживања престаје и заложно право 
које је служило за његово обезбеђење.1419 Хипотека заснована са циљем 
обезбеђења таквог потраживања не престаје, све док се на основу бри-
совне дозволе не испише из јавне књиге. Једном конституисана хипоте-
ка може престати само кроз акт деконституисања. Јавнокњижно право 
овде не дели судбину потраживања. Код уступања потраживања чини 
се ствари стоје нешто другачије.

Већ смо истакли да узгредна права следе потраживање без било 
каквог додатног материјалног акта или начина стицања.1420 Супротно 
резоновање актуелизује могућност неког независног преноса споредних 
права од потрaживања коме су од свог зачећа намењена. Тако да се овде, 
као доследно, може прихватити становиште по коме до преноса акце-
сорних права на прибавиоца потраживања долази по самом закону, а 
да препис хипотеке, односно регистроване залоге на новог повериоца 
има само декларативно дејство.1421 Ово из разлога што ситуација није 
сасвим идентична код преноса и код престанка потраживања. Пошто 
је право озбезбеђења одраније засновано, упис новог повериоца у јавне 
књиге не креира право, већ има функцију публицитета, односно декла-
рисања права.

Ако се отвори неко питање аналогије са ручном залогом, где усту-
пилац и након уступања може држати предмет залоге за пријемника.1422 
То би значило да и уступилац потраживања обезбеђеног хипотеком на 
основу договора са пријемником може и даље остати уписан као хипо-
текарни поверилац који „табуларну државину“ врши за рачун другога.

1418 М. Орлић у: Станковић, Орлић (1999), стр. 281.
1419 „Престанак новчаног потраживања (ради чијег остварења је у извршном поступку 

спроведена извршна радња пописа), испуњењем од стране дужника, плаћањем ду-
гованог износа, има за последицу и престанак заложног права на пописаним пок-
ретним стварима дужника које након пописа, а пре плаћања, нису продате ради 
намирења повериоца из износа добијеног продајом.“ Решење Вишег трговинског 
суда, Иж. 1969/2008(1) од 2. септембра 2008. године, Paragraf Lex.

1420 Тако у једној одлуци словеначког суда: „Po določilu prvega odstavka 437. člena ZOR se 
prenese hipoteka pri cesiji na prevyemnika avtomatično, saj je ta stvarna pravica vezana 
za zastavljeno nepremičnino in je y vpisom v zemljišno knjigo tudi nastala“... „Tedaj ni 
potrebno za prehod hipoteke od cedenta na cesionarja, da je cesija vpisanav zemljiško 
knjigo.“ Vss III Ips 150/98, 23. 2. 1999. Наведено према: M. Juhart, N. Plavšak, (red.) 
Obligacijski zakonik s komentarjem (splošni del), 2 knjiga, Ljubljana, 2003, стр. 582. 
Splošni del: 190. do 434. člen,  2003, стр. 582. Тако и у одлуци новијег датума. „Hi-
poteka kot stranska pravica preide na cesionarja že s samo sklenitvijo cesijske pogodbe, 
ne da bi bil za to potreben še vpis v zemljiško knjigo“ Sodba III Ips 131/2005, 23.5.2007. 
Видети:http://www.sodisce.si/znanje/sodna_praksa/vrhovno_sodisce_rs.

1421 H. Markovinović (2005), стр. 157.
1422 До ваљане предаје предмета залоге подзалогопримцу може доћи само уз сагласност 

залогодавца. Опширније Душко Медић, Хипотека и остала средства обезбеђења 
потраживања – Стање и правци развоја, Бања Лука 2005, стр. 76.
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У овом контексту се намеће још једна дилема. Ако право допушта 
раздвајање личног и реалног дужника, при чему један одговара за дуг це-
локупном имовином, а други само предметом обезбеђења, зашто се не би 
спекулисало о једној паралели која подразумева појмовно раздвајање ста-
туса личног и реалног повериоца. Ако смо прихватили становиште да је 
цесионар уступном погодбом постао и ималац права обезбеђења, постаје 
јасно да ово уподобљавање не може бити потпуно. Међутим, једно стање 
које се приближава разликовању личног и реалног повериоца, чини се, 
постоји у периоду од закључења уговора о цесији, па до уписа новог хи-
потекарног повериоца у јавне књиге. Ако ове подељености и нема у од-
носу уступилац – пријемник, онда за трећа лица постоји несклад између 
стварног стања и онога што је уписано у јавне књиге. Према начелу 
поуздања у јавне књиге за сва трећа лица ималац потраживања обез-
беђеног хипотеком је и даље првашњи хипотекарни поверилац.1423 Ако 
је уговор о уступању пратила и одговарајућа clausula intabulandi, нови 
поверилац, осим потраживања и акцесорног обезбеђења, стиче и јед-
но преображајно право да се једностраним актом упише у јавну књигу. 
На овај начин он и декларативно постаје ималац хипотеке. Све до тог 
тренутка, и поред тога што је на основу самог уговора постао ималац 
потраживања и одговарајућег обезбеђења, он није у могућности да суд-
ским путем оствари првенствено намирење из предмета хипотеке.

Уговор о преносу хипотеке који се закључује одвојено од уступања 
потраживања не производи правно дејство.1424 Хипотека не иде без 
тражбине. Ово правило је, дакле, предвиђено Законом о хипотеци, али 
би се mutatis mutandis морало применити и на уступање потраживања 
обезбеђеног регистрованом залогом.

Из општег правила о идентитету тражбине могу се у погледу пра-
ва обезбеђења извести још неки закључци. Према ЗОО, ако дужник не 
намири о доспелости потраживање настало из уговора у привреди, по-
верилац није дужан обраћати се суду, него може приступити продаји 
заложене ствари на јавној продаји по истеку осам дана од упозорења 
учињеног дужнику као и залогодавцу, кад то није исто лице, да ће тако 
поступити.1425 То што је од заснивања тражбине до доспелости физич-
ко лице цесијом постало поверилац неће имати утицаја на могућност 
намирења изван суда. Ово из разлога што дужник не трпи правни 

1423 Такво решење код уступања потраживања обезбеђеног хипотеком предлаже и 
проф. Орлић „Пренос потраживања и хипотеке на пријемника производи прав-
но дејство према трећима кад се упише у земљишне књиге.“ Чл. 37, ст. 3 Нацрта 
закона о хипотеци. Видети: Миодраг Орлић, „Нацрт Закона о хипотеци“, Правни 
живот 10/2004, стр. 49.

1424 Чл. 20, ст. 2 Закон о хипотеци. 
1425 Чл. 981, ст. 1 ЗОО. Видети: Пресуда Вишег трговинског суда, Пж. 6946/2004 од 14. 

јуна 2004. године, Paragraf Lex.
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уштрб услед цесије. Намирење из предмета залоге изван суда је нешто 
на шта је он унапред могао рачунати. Ни супротно, ако је залога засно-
вана ради обезбеђења потраживања у коме је само дужник привредни 
субјект, па иницијални поверилац (физичко лице) уступи своју тражби-
ну трговцу, потраживање не мења свој идентитет. Нови ималац траж-
бине, иако привредник, нема могућност уновчења предмета залоге без 
обраћања суду. Слично важи и погледу јемства. Ако је јемство дато ради 
гаранције за обавезу насталу из уговора у привреди, јемац одговара као 
јемац платац.1426 Ако поверилац уступи тражбину физичком лицу које 
не обавља регистровану делатност, то неће имати утицаја на јемчеву со-
лидарну одговорност са дужником. Исто важи и ако иницијални пове-
рилац (физичко лице) уступи зајемчену тражбину привредном субјекту. 
Потраживање не мења свој идентитет, тако да јемчева обавеза остаје 
супсидијарна.1427

1.3.3. Права обликовања

Права обликовања, која су у непосредној вези са потраживањем, 
прате у цесији главни захтев, што није случај са правима која су пове-
зана са облигационим односом као таквим.1428 Међутим, у пракси није 
једноставно разазнати која то преображајна права прате потраживање, 
а која остају изворном повериоцу. У правној књижевности се као пре-
ображајна права везана за облигациони однос, дакле она која не иду за 
уступљеном тражбином углавном, наводе: право прече куповине, право 
откупа, право избора код алтернативних облигација, право на раскид 
уговора због промењених околности, право на раскид уговора због пре-
комерног оштећења. Изгледа да се овде ипак мора водити рачуна о ка-
узи цесије, па преображајна права прелазе на цесионара и када то није 
изричито уговорено, ако из каузе цесије произилази да је то претпоста-
вљена воља уговорних страна.

Ако је закључен посао располагања, права повериоца се, по прави-
лу, равнају према личности цесионара.1429 То су пре свега она везана за 
испуњење. На пример, са потраживањем прелази на цесионара и пра-
во да дуг опоменом учини доспелим.1430 Само он као нови поверилац 

1426 Чл. 1004, ст. 4 ЗОО.
1427 Чл. 1004, ст. 1 ЗОО. Ако поверилац не поштује овај ред, јемац може истаћи приго-

вор beneficium ordinis. Видети: О. Антић (2011а), стр. 164.
1428 H. Hausheer (1993), стр. 6. 
1429 Münchener, Roth, II (2007), стр. 2481.
1430 Према Конвенцији UNCITRAL о уступању, и првобитни поверилац и пријем-

ник морају обавестити дужника о уступању или дати упутство за плаћање (енг. 
„payment instruction“), међутим након нотификације само пријемник може дати 
упутство за плаћање. C. Walsh у: Eidenmüller, Kieninger (2008), стр. 330.
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може прекинути рок застарелости.1431 Ако дужник касни са испуњењем, 
пријемник има право да сам предузме ову радњу (ако је гeнерична) 
или је повери неком другом, нa пример, оконча изградњу објекта.1432 
Пријемник може и да одговарајућом изјавом угаси уступљено потра-
живање, компензујући га неким потраживањем које дужник има према 
њему.1433 Цесионару припада право да пристане на испуњење дужнико-
ве обавезе на неки други начин (тзв. пребијање).1434

Чини се да овде треба уочити разлику између права обликовања 
која на пријемника прелазе са потрaживањем и оних која произилазе из 
самог уговора о уступању. Тако, на пример, пријемник на основу самог 
уговора о уступању стиче право да обавести дужника о цесији.1435

1431 „...парнична – процесна радња подношења тужбе 11.4.2003. године, а од стра-
не овде тужиоца, који у време утужења није био поверилац наведеног потражи-
вања, није могла произвести дејство прекида застаревања у односу на лице које 
је тада било поверилац наведеног потраживања. Ово стога, што из садржине од-
редбе члана 388. Закона о облигационим односима (даље: ЗОО), јасно следи да се 
застаревање прекида одређеним активним радњама самог повериоца предузетим 
против дужника пред судом или другим надлежним органом, а са циљем утврђи-
вања, обезбеђења или остварења потраживања. Из наведене норме следи да овакву 
радњу мора да предузме поверилац, као и да наведена радња мора бити предузета 
у оквиру тока рока застаревања и то против дужника, а ради остварења наведеног 
потраживања.“ Пресуда Вишег трговинског суда, Пж. 9798/2007(2) од 10. јула 2008. 
године, Paragraf Lex.

1432 Када се обавеза дужника састоји од неке заменљиве радње, а дужник ту обаве-
зу на време није извршио, поверилац може лично урадити оно што је био дужан 
урадити дужник, или то поверити трећем лицу. Одредба члана 291. ЗОО регули-
ше права повериоца када се обавеза састоји од замењиве радње. Без утицаја је ко 
ће је урадити – поверилац или неко треће лице. Одредба би изгубила смисао кад 
би поверилац морао лично, сам да уради оно што је био дужан урадити дужник. 
Зато ову одредбу треба шире тумачити: поверилац може лично урадити оно што је 
био дужан урадити дужник, или то поверити трећем лицу. То тумачење би било у 
сагласности и са одредбом Закона о извршном поступку (члан 224. став 1) према 
којој се може поверити другом лицу да учини одређену радњу (дужникову обавезу 
која се састоји у чињењу – у конкретном случају у довршењу изградње објекта), 
или да је учини он сам (поверилац – у конкретном случају тужилац као инвести-
тор). Тужилац не може вечно чекати извршење уговорне обавезе туженог и предају 
изграђеног објекта у целини. Управо због тога законодавац је нормирао поверио-
чева права у неким посебним случајевима као што је овај, предвиђен у члану 291. 
ЗОО.“ Видети: Пресуда Вишег привредног суда, Пж. 4698/99 од 21. октобра 1999. 
године – Судска пракса привредних судова – Билтен бр. 1/2000 – стр. 42.

1433 Münchener, Roth, II (2007), стр. 2481.
1434 Тако у једној одлуци српски суд: „Гашење обавезе туженог према тужиоцу испору-

ком друге робе уместо новчане исплате може се извршити само у ситуацији када 
на то пристане тужилац као поверилац, а ако он на то није пристао, тужени је у 
обавези да дуг из рачуна измири исплатом динарских износа.“ Видети: Пресуда 
Вишег трговинског суда Пж. 8635/2002 од 13. јануара 2003. године – Судска прак-
са трговинских судова – Часопис за привредно право, бр. 1/2003 – стр. 73, Paragraf 
Lex.

1435 Ово ако је усвојена концепција по којој је право на нотификацију цесуса једно пра-
во обликовања. Опширније видети у поглављу о правној природи нотификације.
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1.3.4. Право на каматe

У српском праву, у погледу камата, закон уводи одговарајућу прет-
поставку, према којој се „претпоставља да су доспеле, а неисплаћене ка-
мате уступљене са главним потраживањем“.1436 С тим у вези, НСГЗ нуди 
алтернативу: једна могућност је да се правило о законској претпоставци 
сачува, а друга да се ово питање не регулише, односно препусти уговор-
ницима да га сами уреде.1437

Чини се да је одговор на ову дилему могућ само ако се на целовит 
начин сагледа однос главног права и камате. Право на камате је не-
сумњиво узгредно право, оно настаје само ако је већ настала главна 
тражбина. Узгредност у настанку је код камата без изузетка.

У погледу акцесорности права на камате у преносу, као што смо већ 
истакли, сходно ЗОО, доспеле а ненаплаћене камате, по правилу, деле 
судбину главнице,1438 с тим што уступилац и пријемник могу уговорити 
и другачије.1439

1436 Чл. 437, ст. 3 ЗОО.
1437 Чл. 487, ст. 3 НСГЗ (према алтернативи).
1438 Тако и хрватски суд у једном случају: „Ако у уговору о уступању потраживања није 

ништа речено гледе камата претпоставља се да су доспјеле, а неисплаћене камате 
уступљене с главним потраживањем.“ Суд у образложењу даље каже: „Уступањем 
тражбине долази до промјене вјеровника у обвезном односу. Уступитељу (цеден-
ту) престаје својство вјеровника, а то својство стјече приматељ (цесионар), па је 
сасвим разумљиво да особа којој не припада главница (цедент) нема право ни на 
камате које теку на ту главницу (не може потраживати камате које теку на главни-
цу коју не потражује он, већ цесионар). Друга је ствар када су у питању доспјеле, 
а неисплаћене камате. Вјеровник може уступити главно потраживање, а право на 
доспјеле (а још неисплаћене) камате задржати за себе. Према одредби чл. 437, ст. 
3 ЗОО претпоставља се да су доспјеле, а неисплаћене камате, уступљене с главним 
потраживањем. Ако дакле у уговору о уступању о томе није ништа речено, онда се 
претпоставља да су с главним потраживањем уступљене и камате које су доспјеле 
до дана уступања.“ Видети: VSRH Revt 108/2005–2, Izbor odluka 1330–5999, godina: 
2006, broj: 1, datum objavljivanja: 3.7.2006. http://sudskapraksa.vsrh.hr.

1439 Ово је јасно и из правила које важи за испуњење са преласком права на испуниоца 
(суброгација), где у случају испуњења туђе обавезе сваки испунилац може угово-
рити са повериоцем, пре испуњења или приликом испуњења, да испуњено потра-
живање пређе на њега са свима или само са неким споредним правима (чл. 299, ст. 
1 ЗОО). У једном случају српски суд је закључио да нема уступања доспеле камате, 
ако је изричито уговорено уступање само главног дуга. „Постоји законска претпо-
ставка да су у случају закључења уговора о цесији уз износ главног дуга, уступљене 
и доспеле а ненаплаћене камате, али се странке могу у самом уговору о цесији и 
другачије споразумети. Према изнетом, потраживање тужиоца као повериоца од 
туженог, на име затезне камате због доцње у плаћању, а за период од наступања 
доцње до дана када је потраживање по основу главног дуга престало закључењем 
уговора о цесији сходно изричитој уговорној вољи странака није извршено усту-
пање и доспелих затезних камата па је зато за наплату истих активно легитимисан 
сам тужилац.“ Пресуда Вишег трговинског суда, Пж. 6065/2005(2) од 5. септембра 
2005. године, Paragraf Lex.
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Чини се да решење из ЗОО овде прати оно из швајцарског права, 
где у случају изостанка друкчијег договора цесија преноси и захтев на 
заосталу камату и (афоријори) текућу камату.1440

Међутим, у италијанском праву, осим ако је друкчије уговорено, 
усту пање не подразумева плодове који су већ доспели.1441

У холандском праву камате се такође сматрају акцесорним правом 
и у случају уступања главног права припадају цесионару, осим оних који 
су већ доспеле у тренутку уступања.1442

У немачком праву захтев у погледу камата (нем. „Zinsen“) самостал-
но је уступив, и то независно од његове доспелости.1443 Доспеле камате 
се дакле могу одвојити од главног права, односно уговорници могу до-
говорити њихово одвојено уступање, али и искључити њихов пренос у 
случају цесије главног потраживања. С обзиром на изложено, постаје 
јасно да је упоредно право, по овом питању, далеко до уједначеног.

Код акцесорности права на камату у реализацији, ситуација је јед-
нако сложена. Камата, као споредно повремено потраживање којим се 
не исцрпљује само право, застарева у року од три године од доспелости 
сваког појединог давања.1444 Међутим, у случају застарелости главног 
дуга, застарела су и споредна потраживања, што важи и за камату и 
уговорну казну,1445 без обзира на дужину рока застарелости.1446 Повери-
лац губи не само право да принудно захтева будућа повремена давања, 
него и повремена давања која су доспела пре ове застарелости. Другим 
речима, потраживање камате можда не прати главно потраживање у 
погледу рока застарелости, али ако потраживање из кога извире заста-
ри застаревају и камате.

Код стварноправних обезбеђења важи правило да хипотека1447 и ре-
гистрована залога,1448 осим главнице, обезбеђују и камату.1449 Међутим, у 

1440 Чл. 170 (3) ШвОЗ. Опширније видети: H. Hausheer (1993), стр. 6. Тако је и у ру-
ском праву. Осим ако је другачије прописано законом или уговором на пријем-
ника уз право иницијалног повериоца прелазе права која обезбеђују потражи-
вање и друга права повезана са тражбином укључујући и право на неплаћене 
камате (руск. „право на неуплаченные проценты“). За коментар видети: А. Бо-
рисов (2008), стр. 350

1441 Чл. 1263 (3) ИГЗ. Притом се у италијанском праву сматра да цивилни плодови до-
спевају дан за даном у току трајања права (чл. 821 ИГЗ). 

1442 Исто важи и за уговорну казну (чл. 6:142 ХГЗ).
1443 Тако и за захтеве уговoрне казне (нем. „Vertragstrafen“). Münchener, Roth, II (2007), 

стр. 2509.
1444 Чл. 372, ст. 1 ЗОО.
1445 Чл. 369 ЗОО. 
1446 Решење Вишег трговинског суда, I Пж. 13675/2005 од 1. марта 2006. године, Paragraf Lex.
1447 Потраживање обезбеђено хипотеком обухвата главно потраживање, камату и 

трошкове наплате. Видети: чл. 7, ст. 2 Закона о хипотеци.
1448 Заложним правом обезбеђује се одређен износ главног потраживања, дужна кама-

та и трошкови остварења наплате потраживања (чл. 7, ст. ЗОЗП).
1449 „У решењу којим се дозвољава упис хипотеке у јавне књиге не мора се тачно наве-

сти износ који се хипотеком обезбеђује, већ је довољно навести исправу на основу 
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неким ситуацијама камата не дели судбину обезбеђене тражбине. Када 
протекне време застарелости, поверилац чије је потраживање обезбеђе-
но залогом или хипотеком може се намирити из вредности оптерећене 
ствари.1450 Међутим, изузетак у овом погледу јесу застарела потражи-
вања камата која се не могу намирити ни из оптерећене ствари.1451

Код акцесорности права на камате у престанку, сходно ЗОО, пре-
станком главне обавезе гасе се јемство, залога и друга споредна права.1452 
Осим тога, важи и правило да се, ако дужник поред главнице дугује и 
камате и трошкове, урачунавање врши тако што се прво отплаћују трош-
кови, затим камате и најзад главница.1453 Камате, дакле, могу престати пре 
главног дуга,1454 али се чини да главни дуг, сходно општим правилима, не 
може престати пре камате.1455

које је проистекао дужничко-поверилачки однос, па када је главница обезбеђе-
на хипотеком, иста се односи и на камату.“ Пресуда Врховног суда Србије, Рев. 
4384/2003 од 10. јуна 2004. године – Билтен судске праксе Окружног суда у Краље-
ву, бр. 2/2005 – стр. 100, Paragraf Lex. Тако у једној одлуци и хрватски суд пресуђује 
да „заложно право (хипотека) уписано у земљишну књигу ради осигурања одређе-
не новчане тражбине уједно осигурава и намирење камата које припадају тој траж-
бини, иако нису уписане у земљишној књизи.“ Видети: ŽS Bj Gž 1344/2002, datum 
objave: 11.2.2004. http://sudskapraksa.vsrh.hr.

1450 „...ако је држи у рукама или ако је његово право уписано у јавној књизи“ (чл. 368, 
ст. 1 ЗОО).

1451 Чл. 368, ст. 2 ЗОО.
1452 Чл. 295, ст. 2 ЗОО.
1453 Чл. 313 ЗОО.
1454 С тим што се у судској пракси овде прави разлика између уговорне и законске 

камате. „Уговорна камата има карактер повременог давања које самостално егзис-
тира, па се из тог разлога може самостално утужити независно од тога да ли је 
главни дуг плаћен... Што се тиче затезне камате, она настаје као последица доцње у 
испуњењу одређене новчане обавезе и тече све до испуњења исте, због чега је, док 
главни дуг не буде плаћен недељива од њега и заједно представљају целину. Затезна 
камата не може да се третира као повремено давање, независно од главног дуга. Ре-
шење Вишег привредног суда, Пж. 8396/98 од 22. марта 1999. године, Привредник 
број 108, Paragraf Lex.

1455 Норма о урачунавању камата је издвојена у посебан члан ЗОО, тако да у погледу 
њих не важи правило о реду урачунавања (чл. 312 ЗОО). Дакле, дужник не може 
назначити приликом испуњења да се његова исплата односи на главницу, тако да 
главница престане пре камате. Дилема је само да ли ова норма императивна, од-
носно да ли стране у споразуму могу одредити да одређена исплата гаси најпре 
главницу па камату. Чини се да начело аутономије воље овде ипак претеже. Главно 
потраживање може бити измирено пре камата и сходно Закона о стечају који је 
lex specialis. „За необезбеђена потраживања у стечајном поступку, обрачунавање 
уговорених и затезних камата престаје даном отварања стечајног поступка. На 
обезбеђена потраживања у стечајном поступку обрачунава се уговорена и затезна 
камата, али само до висине реализоване вредности имовине која служи за обез-
беђење потраживања. Ако после измирења свих потраживања постоје расположи-
ва средства за исплату, стечајни судија одобрава обрачунавање и плаћање камате 
стечајним повериоцима и за период после отварања стечајног поступка и обрачу-
навање и плаћање камате обезбеђених поверилаца које нису измирене из реализо-
ване вредности предмета обезбеђења.“ (чл. 85, ст. 1–3 Закона о стечају).
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У судској пракси се истиче да је „после изјаве о пребијању (компен-
зацији)..., оно наступило онога часа када су се међусобна потраживања 
у времену сусрела. Стога и затезна камата престаје да тече, не од дате 
изјаве о пребијању, већ од дана сусрета тражбина“.1456 Доспела камата 
се обрачунава и ставља у пребој са главним дугом.1457

Камата је цивилни плод неке тражбине.1458 Може ли се онда решење 
за недоумицу у погледу односа камате и главе тражбине потражити у 
паралели са правилом које у нашем праву важи за продају неког мате-
ријалног добра. Познато је да власник ствари стиче својину на плодови-
ма њиховим одвајањем.1459 Ако је плодоносна ствар предата купцу пре 
одвајања плодова, чини се да у том погледу нема спора да плодови при-
падају прибавиоцу, с тим што би уговорне стране могле стипулисати и 
супротно. На пример, ако се пољопривредници на сточној пијаци погоде 
о продаји краве која носи теле, предајом краве купцу и теле постаје ње-
гово власништво. Природно да ће то значајно утицати на уговорену цену 
и друге услове продаје. Међутим, ако стране уговоре продају краве, тако 
што ће је продавац испоручити месници у року од три месеца, не постоји 
претпоставка да је купац купио и теле које она у међувремену отели. Ри-
зик случајне пропасти, али и природни плодови које продато добро даје 
припадају продавцу све до испоруке.1460 Правило је, као што смо истакли, 
диспозитивно, па би стране могле уговорити и супротно. У нашој дилеми 
је реч о доспелим али ненаплаћеним каматама. Оне заиста личе на приро-
дне плодове који су додуше зрели, али још увек нису убрани. Сходно на-
пред наведеном, ако се направи аналогија са продајом плодоносне ствари 
има места претпоставци да доспеле ненаплаћене камате прате уступљено 
потраживање и прелазе на прибавиоца.

Супротно овоме, ако кажемо да камате представљају неку врсту 
накнаде за употребу потраживања,1461 те да право на камату иако је 
споредно право није у функцији потраживања и не служи његовом 
обезбеђењу као, на пример, залога, онда има места закључку да камате 
не следе нужно судбину потраживања.

1456 Видети: Пресуда Вишег привредног суда, Пж. 705/97 од 4. марта 1997. године – 
Судска пракса привредних судова – Билтен бр. 2/1997 – стр. 61.

1457 „Када се врши пребијање потраживања, мора се узети у обзир и камата уз примену 
прописа о урачунавању сходно члану 313 ЗОО, што значи да се доспела камата 
мора обрачунати и приписати главном дугу и заједно са њим ставити у пребој.“ 
Пресуда Вишег привредног суда у Београду, Пж. 5922/99 од 27. јануара 2000. годи-
не, Привредник број 131, Paragraf Lex. „Камата на део захтева који је стављен у пре-
бој од дана доспелости, до сусрета тражбине (компензација) мора се обрачунати уз 
главни дуг и пребити са противпотраживањем применом прописа о урачунавању 
камате и трошкова сагласно члану 313. ЗОО. Видети: Правно схватање Одељења 
за привредне спорове Вишег привредног суда, утврђено 16. децембра 1991. године, 
Судска пракса привредних судова – Билтен бр. 4/96 – стр. 10.

1458 О. Станковић у: Станковић, Орлић (1999), стр. 65–66.
1459 Чл. 27, ст. 2 ЗОСПО.
1460 Опширније: О. Станковић у: Станковић, Орлић (1999), стр. 65–66.
1461 Ако је уговор о зајму теретан, дужник се обавезује да за користи које од зајмодавца при-

ма пружи извесну накнаду која се зове камата или интерес. С. Перовић (1990), стр. 639.
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Будући да је реч о нематеријалним добрима, поменута законска 
претпоставка може довести до одређене правне несигурности. На при-
мер, ако поверилац једном лицу уступи доспеле а неисплаћене камате, а 
потом другом лицу уступи главно потраживање, с тим да у овом другом 
уговору нема ни помена камата. Сходно ЗОО, доспеле неисплаћене ка-
мате прате потраживање, па би други пријемник, не знајући за одвоје-
но уступање камата, могао поверовати да је он постао њихов ималац. 
Ако пријемник из првог уговора обавести дужника о таквом уступању, 
пријемник главнице неће полагати право на камате без обзира на њего-
во поуздање у законску претпоставку и то што је претходно проверио 
да главно потраживање није уступљено. Ово су дакле неки од разлога 
који негирају потребу за законском претпоставком о преносу камата.

Ако погледамо предлоге за хармонизацију уговорног права, у Кон-
венцији UNIDROIT користи се формулација да на пријемника прелазе сва 
уступиочева права на плаћање или друге чинидбе из уговора која се тичу 
уступљеног потраживања (енг. „in respect of the right assigned“). Као пример 
таквог права се наводи уговорна камата (енг. „interest at an agreed rate“),1462 
с тим што се у погледу камата може уговорити и одвојено уступање.1463

Сходно свему реченом, чини се да нема нарочитог разлога за закон-
ску претпоставку о томе да доспеле а ненаплаћене камате прате потра-
живање, пре свега зато што је овим споредним правом могуће и одвоје-
но располагати.

У погледу највише уговорене каматне стопе између правних лица 
примењују се одредбе посебног закона.1464 С друге стране, стопа уго-
ворне камате између физичких лица не може бити већа од каматне сто-

1462 Видети: Коментар уз чл. 9.1.14 Принципи UNIDROIT F. Mazza у: Vogenauer, 
Kleinheisterkamp (eds.) (2009), стр. 1020.

1463 Видети: Коментар уз чл. 9.1.14 Принципа UNIDROIT. M. Bonell (ed.) (2006), стр. 475.
1464 „Највиша стопа уговорне камате између правних лица није прописана, јер није до-

нет посебан закон којим би се уредило ово питање по члану 399. став 2 Закона 
о облигационим односима. Међутим, судови су овлашћени по члану 15 Закона о 
обли гационим односима да врше усмеравање уговорне камате. Као мерило суду 
може да послужи кодекс банака, подаци са тржишта новца, степен ризика пласира-
них средстава и др. Стопа затезне камате се не може уговорити, јер је ово питање 
решено Законом о висини стопе затезне камате чије одредбе су императивног ка-
рактера. По члану 277 ст. 2 Закона о облигационим односима, ако је уговорна кама-
та већа од затезне она тече и након западања дужника у доцњу.“ Правно схватање 
Одељења за привредне спорове Вишег привредног суда, бр. 2/98 од 18. новембра 
1998. године, Збирка судских одлука Савезног суда, Књига двадесет пета – Свеска 
1 из 2000. год, Paragraf Lex. „Одредбом члана 399. ст. 2. ЗОО прописано је да у пог-
леду највише уговорне каматне стопе између правних лица примењују се одред-
бе посебног закона. Међутим, без обзира што посебан закон у смислу наведене 
законске одредбе није донет, диспозитивност норме о уговореној камати може се 
протезати само дотле док не дође у сукоб са основним начелом грађанског права 
једнаке вредности узајамних давања из одредбе члана 15. ЗОО.“ Решење Савезног 
суда, Гзс. 4/99 од 22. априла 1999. године – Судска пракса привредних судова – 
Билтен бр. 2/1999 – стр. 120, Paragraf Lex.
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пе која се у месту испуњења плаћа на штедне улоге по виђењу.1465 Ако 
поверилац правно лице уступи тражбину према правном лицу неком 
физичком лицу, правило у погледу највише каматне стопе се не мења. 
С друге стране једнако, ако поверилац физичко лице своју тражбину 
према правном лицу уступи неком правном лицу, то не утиче на њен 
иницијални квалитет. Одредбе које ограничавају висину каматне стопе 
су и осмишљене са циљем заштите дужника, тако да се не могу мењати 
вољом уговорника.1466 Отуда је у погледу највише каматне стопе неоп-
ходно доследно применити начело идентитета тражбине.1467 „Садржај 
потраживања остаје исти, што вреди и за споредна права.“1468

Ако зајам има карактеристике уговора у привреди, а камата није 
уговорена, уступање тражбине физичком лицу које не обавља реги-
стровану привредну делатност не мења ништа у погледу правила да ће 
зајмопримац морати да врати зајам са каматом.1469 По истом принци-
пу, ако је физичко лице дало зајам без камате правном лицу, уступање 
тражбине привредном субјекту неће довести до примена правила које 
важи за уговоре у привреди по којем се камата на такве зајмове плаћа и 
ако није уговорена.1470

1.3.5. Уговорена надлежност суда или арбитраже
Из општег правила које важи за деривативно стицање да приба-

вилац не може стећи више права од свог правног претходника следи и 
последица да пријемника везује и уговорена месна надлежност,1471 али 

1465 Чл. 399, ст. 1 ЗОО.
1466 „За досуђивање затезне камате довољно је истаћи захтев за камату и определити 

датум од кога тече, а начин обрачуна камате и висину каматне стопе регулишу им-
перативни прописи.“ Решење Вишег трговинског суда, Пж. 9785/2007 од 6. марта 
2008. године – Судска пракса трговинских судова – Билтен бр. 2/2008, Paragraf Lex.

1467 Принцип очувања идентитета важи и ако је камата уговорена, али нису одређени 
њена стопа ни време доспевања, између физичких лица важи каматна стопа која се 
у месту испуњења плаћа на штедне улоге по виђењу, а између правних лица важи 
каматна стопа коју банка или друга банкарска организација плаћа, односно угова-
ра за такву или сличну врсту посла и доспева по истеку године, ако за одређени 
случај није предвиђено што друго.“ Видети: чл. 399, ст. 3 ЗОО.

1468 „Кад је на темељу судске одлуке дошло до преноса потраживања на новог веровника 
садржај потраживања остаје исти, што вреди и за споредна права. Стога дужник који 
је уз то потраживање дуговао и камате из уговора у господарству дугује исте камате, 
иако нови веровник није странка из уговора у господарству.“ Видети: Vs II Rev–111/85 
од 26. децембра 1985. PSP– 32/70. Наведено према: V. Gorenc (1998), стр. 569.

1469 Чл. 558, ст. 2 ЗОО.
1470 Опширније: С. Перовић (1990), стр. 639.
1471 У случају када је месна надлежност уговорена између веровника и дужника може 

се протегнути на новог веровника на кога је тражбина цедирана. Закључак са сед-
нице II/84 Грађанског одјела ВС од 27. фебруара 1984. Наведено према: V. Gorenc 
(1998), стр. 569. Тако и у енглеском праву, у погледу, тзв. клаузуле о изабраном суду 
(енг. „choice of jurisdiction clause“). Видети: Glencore International AG V Metro Trading 
International Inc. Наведено према: М. Smith (2007), стр. 305.
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и арбитражна клаузула.1472 Пријемник самостално одлучује да ли ће ту-
жити, али ако одлучи да тужи, он не може одступити од месне надлеж-
ности, односно арбитражне клаузуле коју је уговорио уступилац.1473 
У том погледу чини се жустрију расправу у пракси и правној књижев-
ности отвара дилема да ли уступање неког потраживања прати и пре-
нос арбитражне клаузуле. 1474

Разлози због којих се уговорници одлучују да евентуалне спорове 
разреше пред арбитражним судом су пре свега: брзина, прилагодљи-
вост, дискреција и трошковна ефикасност. Сходно томе, погодба о ар-
битражи није везана за личност.1475 Међутим, оно што може довести у 
питање идеју да таква погодба прати потраживање јесте учење о правној 
раздвојености арбитражне клаузуле и главног уговора.1476 Према овом 
учењу (енг. „doctrine of severability“), судбине главног споразума и арби-
тражне погодбе се разматрају независно једна од друге.1477 Арбитражна 
погодба има сопствено постојање и ужива аутономију.1478 Независност 
арбитражне погодбе је нарочито важна ако се проблематизује пуноваж-
ност уговора. У таквој ситуацији, арбитражни суд је надлежан да од-
лучи о сопственој надлежности (нем. „Kompetenz – Kompetenz“). Отуда 
учење о раздвојености арбитражне клаузуле прихвата и UNCITRAL-ов 
Модел закон о међународној трговачкој арбитражи1479 и као такво је 
унисоно препознато у упоредном праву.1480

1472 О преносу клаузуле о арбитражи и јурисдикцији у немачком праву: Münchener, 
Roth, II (2007) стр. 2481. 

1473 J. Landrove (2009), стр. 32.
1474 Montedipe SpA v JTP-RO Jugotanker (Jordan Nikolov) [1990] 2 Lloyd’s Rep 11 at 15. 

Наведено према: М. Smith (2007), стр. 305.
1475 J. Landrove (2009), стр. 37. Према мишљењу неких аутора, „у арбитражном уговору 

може бити изричито предвиђено да се арбитража уговора с обзиром на лична 
својства уговорника односно да арбитражни уговор није преносив“. Осим тога, и 
у случају када непреносивост није изричито предвиђена дужник може доказивати 
да је арбитражни уговор закључен intuitu personae. Јелена Перовић, Уговор о 
међународној трговинској арбитражи, Београд 2002, стр. 204.

1476 Неки аутори чак користе синтагму „уговор у уговору“ (енг. „а contract in a contract“). 
Видети: J. Landrove (2009), стр. 52.

1477 Гашо Кнежевић, Владимир Павић, Арбитража и АДР, Београд 2009, стр. 53. „То 
значи да постојање, пуноважност и правна дејства клаузуле о арбитражи не зависе 
од правне судбине главног уговора.“ Јелена Перовић, Стандардне клаузуле у међу-
народним привредним уговорима, Београд 2012, стр. 223.

1478 J. Landrove (2009), стр. 54. 
1479 „Арбитражни суд одлучује о својој надлежности, па тако и о приговорима у погле-

ду постојања и валидности арбитражног споразума. У ту сврху арбитражна клау-
зула која је део уговора се посматра као одвојени споразум (енг. ‘an agreement in-
dependent of the other terms of the contract’). Одлука арбитражног суда да је уговор 
ништав не води нужно ништавости арбитражне клаузуле (енг. ‘shall not entail ipso 
jure the invalidity of the arbitration clause’).“ Видети: чл. 16 (1) UNCITRAL Model Law on 
International Commercial Arbitration (1985), са изменама усвојеним 2006 године.

1480 J. Landrove (2009), стр. 53.
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Доследна примена овог учења, по коме споразум о арбитражи ос-
таје недирнут променама у главном уговору, у случају уступања потра-
живања значила би да арбитражна клаузула не представља интегрални 
део уступљене тражбине и да се као таква не преноси непосредно, већ 
је неопходно да се пријемник изречно сагласи са њеним преносом.1481 
Међутим, чини се да у упоредном праву преовладава слободнији приступ 
овом начелу. Циљ доктрине о раздвојености је управо да омогући дејство 
арбитражној клаузули без обзира на судбину главног уговора,1482 а не 
да се претвори у своју супротност и да уговорницима пружи прилику за 
избегавање арбитраже.1483 Сврха овог принципа је у томе да се правна 
судбина арбитражне клаузуле одвојено испита.1484 Отуда већина ауто-
ра и поред важења начела раздвојености прихвата концепцију по којој 
усту пање тражбине значи и пренос арбитражне клаузуле.1485

Притом, сматрамо да ће ово правило важити, чак и ако је спора-
зум о арбитражи утаначен у посебном акту.1486 Тако пријемник који је 
извршио увид у главни уговор може бити у убеђењу да је за евентуал-
не спорове надлежан суд. Међутим, он накнадно може бити суочен са 
одговарајућом тужбом (приговором) са позивом на уговорену надлеж-
ност арбитраже. Природно, уступилац не би био овлашћен да уговори 
арбитражу након уступања потраживања. Управо из тих разлога се за 
споразум о арбитражи уз одређене изузетке захтева писмена форма,1487 
с тим што арбитражна клаузула може бити садржана и у неком другом 
акту, на пример у општим условима пословања.1488 Међутим, арби-
тражни споразум везује и изворног повериоца. Ако дужник тврди да 

1481 J. Landrove (2009), стр. 54.
1482 Опширније о „доктрини одељености“ (енг. „separability doctrine“) и правилу „Kom-

petenz –Kompetenz“, чији је циљ заштита арбитражног процеса. Видети: Thomas 
Carbonneau, The Law and Practice of Arbitration, Juris Net 2009, стр. 47–48.

1483 У нашем праву тако и код пуноважности споразума о уговореној месној надлеж-
ности суда. „Питање пуноважности закљученог уговора не може се ценити у фази 
претходног испитивања тужбе, нити приликом одлучивања о приговору месне не-
надлежности суда чија је надлежност уговорена управо тим уговором.“ ... „У ситу-
ацији када постоји писмено сачињен споразум о уговореној месној надлежности 
суда, тада ће спорни однос настао из наведеног уговора решавати тај суд, чак и 
у ситуацији када се приговором на решење о извршењу, односно одговором на 
тужбу оспорава пуноважност самог споразума.“ Решење Привредног апелационог 
суда, Иж. 1301/2010 од 22. априла 2010. године, Paragraf Lex. 

1484 Г. Кнежевић, В. Павић, (2009), стр. 53.
1485 J. Landrove (2009), стр. 67.
1486 Чл. 9, ст. 2. Закона о арбитражи („Сл. гласник РС“, бр. 46/2006).
1487 Такав споразум може да буде закључен и кроз размену порука путем електронских 

средстава комуникације, без обзира на то да ли су их стране потписале. Видети: чл. 
12 (1) (3) Закон о арбитражи. Упоредити са чл. 7 (Опција I), UNCITRAL Model Law on 
International Commercial Arbitration (1985), са изменама усвојеним 2006 године.

1488 Решење Вишег трговинског суда, Пж. 13602/2005(1) од 26. јуна 2006. године – Суд-
ска пракса трговинских судова – Билтен бр. 2/2006, Paragraf Lex.
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испуњена чинидба изворног повериоца по обиму и квалитету не одго-
вара уговореном, овај може заподенути спор само пред арбитражом.

У трагању за пригодним теоријским објашњењем таквог односа це-
сије и арбитражне клаузуле, неки аутори сматрају да би се принцип по 
коме арбитражна клаузула везује и пријемника могао извести из ЗОО, и 
то из правила о преносу споредних права.1489 Други аутори, опет, сма-
трају да овде није реч о преносу арбитражног споразума, по аналогији 
са преносом споредних права, већ да услед цесије долази до ширења ње-
говог дејства. Друго становише се чини прихватљивијим. Ово из раз-
лога што арбитражни суд упркос цесији не губи надлежност за реша-
вање спорова дужника и цедента.1490 Споразум о арбитражи „узима у 
загрљај“ и цесионара, без обзира на то да ли се овај са тим сагласио. 
Везаност пријемника арбитражном клаузулом лако се изводи из начела 
nemo plus iuris,1491 тако да цесионар не стиче само право, већ и обавезе 
из арбитражног споразума.1492 Противан закључак би обесмислио сам 
институт арбитражне погодбе. Поверилац би простим цедирањем пот-
раживања избегао арбитражу, а тиме и принцип pacta sunt servanda.1493

У српском праву је, чини се, свака даља расправа на ову тему окон-
чана усвајањем Закона о арбитражи, по коме споразум о арбитражи 
оста је на снази и у случају уступања (цесије) уговора или потраживања, 
осим ако није друкчије уговорено.1494

Иако се погодба о арбитражи начелно сматра преносивом, у неким 
ситуацијама се ипак одступа од правила nemo plus iuris... Ако је уступи-
лац већ изабрао арбитре, а потом je дошло до уступања,1495 пријемнику 
се оставља на процену да ли ће задржати изабране арбитре или ће име-
новати неког другог.1496 С једне стране, ово се може објаснити самом 
природом арбитраже. Однос између лица у спору и арбитара заснован 
је на поверењу. С друге стране, пријемникова могућност избора арбитра 
не ремети идентитет тражбине нити погађа правну позицију дужника.

1489 M. Juhart у: Plavšak, Juhart, Vrenčur (2009), стр. 1100.
1490 Пријемник може да се обрати арбитражи, али стиче и дужност да у случају спора 

прихвати њену надлежност. H. Markovinović (2005), стр. 185.
1491 Према неким ауторима, правило да клаузула о арбитражи (нем. „Shiedsgerichtsklau-

sel“) делују за и против цесионара се може извести из идентитета потраживања. K. 
Nörr у: Nörr, Sheyhing, Pöggeler (1999), стр. 39.

1492 Споразум о арбитражи се преноси у оквиру садржаја потраживања као материјал-
ног права. J. Landrove (2009), стр. 34. 

1493 Супротно општеприхваћеном правилу, пријемник који може да се извуче од арби-
тражне клаузуле тако добија више права него што је уступилац могао да му прене-
се. J. Landrove, (2009), стр. 34.

1494 Чл. 13, ст. 1. Закон о арбитражи. 
1495 О именовању арбитара у српском праву видети: чл. 17 Закона о арбитражи.
1496 J. Landrove (2009), стр. 39–41.



2. ПРИЈЕМНИК – ДУЖНИК

2.1. НЕДОДИРЉИВОСТ ПРАВНОГ 
ПОЛОЖАЈА ДУЖНИКА

У стручној литератури се цесија обично наводи као изузетак од 
релативног дејства уговора (енг. „privaty of contract“).1497 Такође се, по 
правилу, подсећа да цесија противречи једном од темељних принципа 
грађанског права, једнаке аутономије воље за све. Ова противречност се 
доводи у равнотежу тако што се дужник, чија се приватна аутономија 
ставља „на чекање“, заклања од негативних правних последица усту-
пања.1498 Дакле, у упоредном праву је „опште место“ да закони штите 
дужника од правних последица уступања.1499 Ако се има на уму да дуж-
ник није укључен у уступање, онда његова позиција не сме бити погор-
шана, постоји забрана погоршања (нем. „Verschlechterungsverbot“).1500 
„Дужник задржава исти правни положај и после уступања.“1501 Обавеза 
дужника уступљенога остаје она иста.1502 „Што се дужитељ промјени, 
никако не треба да дужников положај тежи постане.“1503 Уступање не 
мења право или његове услове.1504 Остаје иста и валута и камата.

Овај принцип, који ћемо звати начело недодирљивости дужниковог 
правног положаја, произилази из једног ширег начела о коме смо већ 
писали – очувања (садржинског) идентитета тражбине, с тим што ћемо 
ово питање сада сагледати и из другог угла, пре свега проучавањем пра-
ва која не могу прећи на прибавиоца.

„Уступање тражбине има за главну последицу промену субјекта 
права, без промене садржине права.“1505 Отуђивост неког потражи-

1497 Samuel Geoffrey, Law of Obligations and Legal Remedies, London 2001, стр. 365.
1498 K. Nörr у: Nörr, Sheyhing, Pöggeler (1999), стр. 37.
1499 Münchener, Roth, II (2007), стр. 2458.
1500 „Садржина уступљеног потраживања одређује се дакле у сумњи по садржају потра-

живања које цедент има наспрам дужника.“ Коментар уз § 1394 АГЗ. Heidinger у: 
Michael Schwimann, AGBG Praxiskommentar, 3, neu bearbeitete Auflage, Band 6 §§ 
1293–1502 AGBG, Wien, стр. 780. 

1501 Л. Марковић (1997), стр. 335.
1502 § 868 СГЗ. 
1503 Чл. 605, ст. 1 ОИЗ.
1504 Чл. 137 (а) Нацрта ИзГЗ.
1505 Л. Марковић (1997), стр. 335.
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вања условљена је очувањем његовог идентитета.1506 Забрана погор-
шања односи се, међутим, само на правну, а не на економску позицију 
дужника.1507 Тако је могуће да дужник фактички доспе у гору ситу-
ацију од оне у којој се налазио пре цесије. На пример, првобитни по-
верилац добро познаје дужника јер су и раније сарађивали, или је из 
неког другог разлога „болећив“ према њему, тако да би по доспелости 
прихватио одлагање наплате или дозволио дужнику плаћање на рате. 
Супротно томе, није искључено да ће потоњи поверилац имати много 
„мање слуха“ за пословне недаће у које је дужник запао и захтевати 
наплату целокупног дуга „тик по доспелости“. 1508 Овде је позиција 
дужника цесијом само економски погоршана. Правно гледано, пријем-
ник није стекао више права од иницијалног повериоца. „Цесионар има 
она и онолика права колика је имао и цедент.“1509 Дужник и даље ду-
гује оно и онако како је дуговао цеденту, па цесионар не може нешто 
друго да тражи.1510 Другим речима, дужник се суочава са новим пове-
риоцем, а не са новим потраживањем.1511

Правни положај дужника није погоршан ако је услед делимичне 
цесије дошло до оптерећења дужника додатном администрацијом, у 
смислу замршенијег и скупљег обављања књиговодствених послова.1512 
Изворни поверилац стога није лишен могућности да своје потраживање 
уступи у деловима (неколицини поверилаца).1513

Модерно право истиче прометљивост потраживања као принцип. 
Забрана уступања је, напротив, изузетак. Сходно томе, уступање траж-
бине не нарушава редован ток ствари у правном промету, па дужник 
не може доказивати да је цесијом изненађен. Отуда принцип недодир-
љивости дужниковог положаја не значи искључење његове промене на-
боље, али се негира могућност било каквог погоршања његове правне 
позиције.

1506 M. Lukas (2000), стр. 35.
1507 ...иако је разграничење између истих тешко. Видети: Коментар уз § 1394 АГЗ. 

Schwimann,, VI (2006), стр. 780.
1508 Не сматра се погоршањем правне позиције дужника околност да цесионар уступље-

ни захтев остварује са више жара него цедент. Коментар уз § 1394 АГЗ. Schwimann, 
Heidinger, VI (2006), стр. 780.

1509 С. Митриновић (1913), стр. 200. Тако у пракси словеначких судова (...) „toženi 
stranki, pridobila enake pravice, kot jih je do odstopa imel nasproti njemu odstopnik, 
tj. Kreditodajalec“. VSL sodba III Cp 918/2009 Višje sodišče v Ljubljani, 20.5.2009. http://
www.sodisce.si/znanje/sodna_praksa/vrhovno_sodisce_rs/.

1510 Б. Гавански (1982), стр. 50.
1511 K. Nörr у: Nörr, Sheyhing, Pöggeler (1999), стр. 36.
1512 Делимично уступање није противно забрани погоршања, без обзира на то што про-

изводи више трошкова за дужника коме је тако наметнуто испуњење према више 
поверилаца. Видети: Коментар уз § 1394 АГЗ. Schwimann, Heidinger, VI (2006), стр. 
780. 

1513 Б. Гавански (1982), стр. 60.
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2.1.1. Модификација уговора извора тражбине

У поглављу које се тиче нотификације, писали смо о томе да се дуж-
ник који не зна за уступање може ослободити обавезе испуњењем из-
ворном повериоцу.1514 У наставку истраживања ћемо обратити пажњу 
на дилему да ли дужник може и након цесије, о којој није обавештен, да 
са изворним повериоцем пуноважно предузме неке друге правне радње 
које се тичу тражбине, на пример, да новира изворни посао или да при-
хвати понуду за опрост дуга од изворног повериоца.

2.1.1.1. Законодавна дилема

НСГЗ (чл. 488, ст. 2) такoђе отвара ову недоумицу. Дужник који не 
зна за уступање ослобађа се обавезе ако је испуни изворном повериоцу. 
Питање је да ли законом изричито предвидети да „исто важи и за друге 
правне послове обављене међу њима у то време“. 1515

Швајцарско право оставља такву могућност. Према том схватању, 
цедент може у своје име, и после уступања, да изводи важеће правне 
радње (до нотификације), које служе очувању позиције повериоца (а 
неповољне су за дужника: стављање у доцњу, прекид застаревања и 
сл.).1516 Осим радњи које не иду у прилог дужнику, сматра се да цедент 
са дужником може предузети и неке радње које се тичу тражбине, а иду 
овоме у корист, на пример: опрост дуга.1517 И према аустријском праву, 
дужник је, док год му прибавилац није познат, овлашћен да плати пр-
вом повериоцу или да се иначе с њим договори,1518 на пример, да склопи 
нагодбу.1519

Изгледа да могућност модификације уговора – извора тражбине са-
гласношћу дужника, који не зна за цесију, и изворног повериоца није 
спорна без обзира на то да ли је Закон изричито предвиђа. Сложеније 
је, међутим, питање могу ли лица која су креирала изворни уговор овај 

1514 Док год дужнику уступање није дојављено, он може да са ослобађајућим дејством 
испуни цеденту (чл. 167 ШвОЗ). Тако и у англосаксонском праву. Gerard McCor-
mack, Secured credit under English and American Law, Cambridge 2004, стр. 233–234.

1515 Чл. 488, ст. 2 НСГЗ (према алтернативи). Тако и чл. 363 Скице за законик о облига-
цијама и уговорима.

1516 Већ чл. 170 (2) ШвОЗ, као и савесност и поштење, обавезују цедента да он (који о 
тражбини редовно више зна него цесионар) предузме кораке против угрожавања 
уступљеног потраживања. Видети: H. Hausheer (1993), стр. 10.

1517 Тако у швајцарском праву „исто су постављене друге правне радње које су преду-
зете у овом периоду, а тичу се тражбине.“ H. Hausheer (1993), стр. 12.

1518 Стога дужник док му не буде познат прималац, има право платити првому вје-
ровнику, или се с њим погодити на ини начин. Видети: § 1395 (2), према преводу 
Mihajlo Vuković, Opći građanski zakonik, Zagreb 1955.

1519 Adolfo Rušnov, Tumač Оbćemu Austrijskomu Građanskomu Zakoniku, Knjiga prva i dru-
ga, Zagreb 1891, стр. 776.
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модификовати и након нотификације, дакле пошто је дужник сазнао да 
усту пљена тражбина није више у имању њеног првашњег имаоца. Одго-
вор на ову дилему је, по правилу, такав да модификација изворног уго-
вора по нотификацији дужника не производи дејство према пријемни-
ку.1520 Ипак, такав став ваља разумети само као начелан.

Дужник по нотификацији не сме испунити обавезу уступиоцу 
и не може са овим стипулисати измену изворног уговора на штету 
пријемника.1521 Он не сме да уради ништа што слаби (енг. „diminish“) 
права пријемника.1522 Међутим, у упоредном праву се истиче да би 
модификација уговора извора тражбине предузета након нотифи-
кације производила дејство наспрам пријемника: ако се пријемник 
сагласи са изменом, или је модификација предвиђена изворним уго-
вором или ако би се, водећи рачуна о контексту изворног уговора, 
разуман пријемник сагласио са модификациом (на пример, у слу-
чају дугорочних послова, када разуман пријемник може очекивати 
модификацију).1523

Тако је, према PECL, дужник и након нотификације слободан да 
договори модификацију уговора извора тражбине ако је то предвиђе-
но самим уговором о уступању или је учињено у доброј вери1524 и 
ради се о модификацији којој пријемник не може разумно да се успро-
тиви (енг. „to which assignee could not reasonably object“).

Чини се да код разумевања последица дужникових радњи треба 
узети у обзир принцип favor debitoris.1525 Правни поредак о томе наро-
чито мора водити рачуна код заштите дужника који не зна за цесију, 

1520 N. Orkun Akseli, „The principle of debtor protection under the UN Convetion on the As-
signment of Receivables“, Liber Amicorum Eric Bergsten, 2011, стр. 522. Обично се каже 
да чим дужник буде обавештен о преносу „има убудуће само са новим повериоцем 
да уређује свој однос“. Л. Марковић (1997), стр. 343.

1521 Дужник се не може договорити са уступиоцем о измени изворног уговора науштрб 
пријемника (енг. „to vary the contract to the detriment of the assignee“). У енглеском 
праву је суд у једном случају судио да је допуштено мењати уговор извор тражбине, 
ако је то на корист пријемника. Royal Exchange Assurance v Hope [1928] Ch 179. 
Наведено према: G. Tolhurst (2006), стр. 416.

1522 G. Tolhurst (2006), стр. 416.
1523 N. Orkun Akseli (2011), стр. 523. Према мишљењу неких аутора, ако пријемник 

црпи корист од уступљеног уговорног права, онда пристаје и на то да је ово пра-
во подобно за промене (енг. „inherently capable of variation“), на основу споразума 
страна у изворном уговору. Пошто пристаје на пренос права, онда прихвата и да се 
право може мењати. G. Tolhurst (2006), стр. 417.

1524 Добра вера је у овом случају од значаја и у праву САД (енг. „A modification of or 
substitution for an assigned contract is effective against an assignee if made in good 
faith“). Видети: 9–405 UCC.

1525 Тако се и у немачкој литератури истиче да приликом тумачења § 404, који се одно-
си на дужникове приговоре наспрам пријемника, треба узети у обзир управо овај 
принцип. K. Nörr у: Nörr, Sheyhing, Pöggeler (1999), стр. 38.
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али и у другим ситуацијама када би цесија, у коју се дужник не меша, 
овога довела у правно неповољнији положај.

а) Препорука

Сходно напред наведеном, сматрамо да норму ЗОО о ослобађајућем 
дејству испуњења цеденту пре него што дужник сазна за цесију ваља 
широко тумачити: тако да се ово правило односи и на остале правне 
радње којим савесни дужник утиче на тражбину.1526

2.1.2. Испуњење изворном повериоцу упркос 
нотификацији

Све док не буде обавештен о цесији, дужник може испунити обаве-
зу изворном повериоцу.1527 Међутим, једном када прими обавештење о 
уступању дужник не може извршити плаћање уступиоцу.1528 У литера-
тури се јасно истиче да од таквог испуњења са ослобађајућим дејством 
треба разликовати испуњење изворном повериоцу које занемарује ин-
формације о новом повериоцу, тзв. погрешно плаћање (енг. „mistaken 
payment“).1529 Ипак, према неким ауторима не сме се сасвим искључити 
могућност да дужник, и поред обавештења о уступању, одужи обавезу 
испуњењем изворном повериоцу. Таква ситуација постоји ако дужник 
има разлога да верује да услед његовог неплаћања уступиоцу овај неће 
бити у стању да уредно испуни своју контраобавезу.1530 На пример, 
закључен је уговор о куповини стана у изградњи, по систему „кључ у 
руке“, тако да купац исплати продајну цену у три рате, а да последња 
рата, 30 одсто од укупне цене, доспева када инвеститор доведе објекат у 
„сиву фазу“. Ако инвеститор, који је у међувремену запао у финансијске 
тешкоће, целокупни износ последње рате, који му купац дугује, цедира 
трећем лицу, код кога се претходно задужио за набавку грађевинског 
материјала, може се поставити питање да ли купац коме су пословне 

1526 Све модификације до којих дође пре него дужник прими обавештење о уступању 
делују према пријемнику, тако да пријемник стиче кореспондирајућа права (енг. 
„corresponding rights“). Чл. 20 (1). Интегрисан као Препорука 122 (а) UNCITRAL 
Legislative Guide on Secured Transactions (2010).

1527 Тако у једној одлуци словеначки суд: „Dolžnikova izpolnitev (prvotnemu upniku – 
odstopniku) pred obvestilom o odstopu terjatve je veljavna, z njo je dolžnik prost obve-
znosti, saj ni vedel za odstop.“ VSK sklep II Cp 1844/2006 15. 5. 2007. http://www.sodisce.
si/znanje/sodna_praksa/vrhovno_sodisce_rs/.

1528 „Дужник који је обавештен о цесији не може пословати као да уступања није ни 
било (енг. ‘deal inconsistenly with the assigned interest’), нпр. исплатити уступиоца...“ 
Видети: Deposit Protection Board v Dalia [1994] 2 AC 367 (CA, HL). Наведено према: 
M. Smith (2007), стр. 362.

1529 N. Orkun Akseli (2011), стр. 513.
1530 G. Tolhurst (2006), стр. 390.
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недаће инвеститора добро познате и који услед тога има разлога да ве-
рује да инвеститор који не добије последњих 30 одсто цене неће бити у 
могућности да доврши започети објекат може, по доспелости последње 
рате, ускратити испуњење пријемнику и са ослобађајућим дејством
исплатити последњу рату инвеститору (уступиоцу). Ово је, чини се, 
једна од оних животних ситуација када правна аргументација није од 
нарочите користи. Ако је уговорено да прво једна страна испуни своју 
обавезу, па се после закључења уговора материјалне прилике друге 
стране погоршају у тој мери да је неизвесно да ли ће она моћи испуни-
ти своју обавезу, страна која се обавезала да прва испуни своју обаве-
зу може одложити њено испуњење, док друга страна не испуни своју 
обавезу или док не пружи довољно обезбеђење да ће је испунити.1531 
Дакле, у конкретном случају уступања дела цене, дужник који је уред-
но обавештен о уступању може одложити испуњење обавезе цесионару, 
док друга страна из изворног уговора – цедент не испуни своју обаве-
зу или док не пружи довољно обезбеђење да ће је испунити. Међутим, 
чини се да дужник одлагањем плаћања цене не постиже много у погледу 
окончања грађевинских радова. Дужнику, у случају такве неликвиднос-
ти цедента, по правилу, не одговара ни опција да с позивом на изос-
танак адекватног обезбеђења раскине уговор о куповини стана.1532 С 
друге стране, испуњењем уступиоцу дужник може остварити фактичку 
предност (усељење у купљени стан), али само ако неликвидни уступи-
лац уплаћеним средствима заврши започету градњу. Ипак, јасно је да се 
таквим испуњењем дужник не ослободађа дуга према пријемнику.

2.2. РАСКИД ИЗВОРНОГ УГОВОРА

У литератури се обично констатује да двострани уговор „ствара оба-
везе за обе стране и то тако да су обавезе једне стране основ (кауза) оба-
везе друге стране“.1533 Ако једна страна не изврши своју обавезу отпада 
основ обавезе друге стране.1534 „Кад се једна страна не покорава уговору, 

1531 Чл. 123, ст. 1 ЗОО.
1532 У тим случајевима страна која се обавезала да прва испуни своју обавезу може 

захтевати да јој се обезбеђење пружи у примереном року, а после протека тог рока 
без резултата, може раскинути уговор (чл. 123, ст. 3 ЗОО).

1533 М. Констатиновић (1952), стр. 76.
1534 „У начелу када је неиспуњењем осујећен циљ уговора у целости, примерен је 

потпуни раскид, а када је осујећење циља делимично, тада је делимични раскид 
примерено решење.“ Владимир Водинелић, „Делимични раскид уговора због де-
лимичног неиспуњења облигације“, Правни информатор 10/2002, стр. 26. „Кад за 
једну страну, услед неизвршења обавезе друге стране, испуњење уговора постане 
лишено економског интереса у тој мери да се за њу сврха уговора не може ост-
варити, савесну страну не треба држати везану уговором по сваку цену“. Јелена 
Перовић, „Реализација раскида уговора због неиспуњења обавезе“, Тридесет годи-
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... онда треба дозволити другој страни да изађе из те ситуације, дакле да 
раскине уговор.“1535 Притом треба узети у обзир да „све оно што је једна 
страна дала другој на основу уговора може тражити натраг“.1536

Ако је потраживање из неког уговора уступљено, захтев за испу-
њење дуговане чинидбе није више у власти изворног повериоца. То на-
меће питање ко је онда овлашћен да раскине уговор: да ли је то лице са 
којим је дужник закључио уговор или је то лице које располаже захте-
вом за чинидбу? Изворни или потоњи поверилац?

Према неким ауторима, последична права (нем. „Folgerechte“) раз-
ликују се по томе да ли су у односу на потраживање самостална (нем. 
„selbständig“) или несамостална (нем. „unselbständig“).1537 Притом се 
ова деоба пре свега ослања на идеју да уступањем на цесионара прелази 
у основи само захтев на чинидбу (нем. „Leistungsanspruch“), па је сходно 
томе непримерено допустити утицај цесионара на облигациони однос 
у целини.1538 Тако несамостална права обликовања, која служе наплати 
потраживања, прелазе на цесионара, на пример, стављање дужника у 
доцњу.1539

Насупрот томе, право раскида (нем. „Rücktrittsrechte“),1540 као са-
мостално право обликовања, због његовог дејства на облигациони од-
нос као такав, остаје цеденту.1541

на Закона о облигационим односима – de lege lata и de lege ferenda, зборник радова, 
24–27. септембар, Крагујевац 2008, стр. 222.

1535 М. Констатиновић (1952), стр. 76. Притом, право да једнострано раскине двостра-
ни уговор припада само страни која је остала верна уговору, односно оном уговор-
нику који је у потпуности испунио своју обавезу. „Не и страни која је своју обавезу 
уплате аванса само делимично извршила“. Из решења Врховног суда Србије Прев. 
403/03 и Пзз 27/03 од 18. децембра 2003. године Правни информатор, бр. 2/2005 – 
Intermex, Београд. Наведено према: Петровић, Козар, I (2009), стр. 95.

1536 М. Констатиновић (1952), стр. 76. Рок застарелости за ова потраживања настала 
у вези и након раскида уговора (повраћај датог аванса) износи десет година. Ово 
из разлога што повраћај датог аванса представља захтев из правно неоснованог 
обогаћења и застарева у општем застарном року. Из решења Врховног суда Ср-
бије, Прев. 340/02 од 25. децембра 2002. године. Наведено према: Петровић, Ко-
зар, I (2009), стр. 101–102. Уз то, онај који враћа новац плаћа затезну камату од 
дана уплате новца, па до дана када је новац враћен. Из решења Вишег трговинског 
суда у Београду, Пж. 2091/02 од 26. марта 2002. године. Наведено према: Петровић, 
Козар, I (2009), стр. 107.

1537 Norbert Sitzmann, Die Verteilung der Folgerechte nach der Zession und nach der Übertra-
gung der Anwartschaft, Frankfurt am Main, Lang 1998, стр. 23.

1538 N. Sitzmann (1998), стр. 24.
1539 Ако је право избора код алтернативне обавезе уговорено у корист повериоца, онда 

избор који ће од дугованих предмета дужник испунити припада цесионару (чл. 
403 ЗОО). Слично је и код преображајног права које је дато повериоцу код факул-
тативне обавезе (чл. 411 ЗОО). Б. Гавански (1982), стр. 59.

1540 § 346 (1) НГЗ.
1541 N. Sitzmann (1998), стр. 23–24. Супротно томе, према неким ауторима, када је пре 

повреде уговора дошло до уступања тражбине тада право раскида (енг. „right to 
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Овде се поставља питање да ли је аргумент повезаности с угово-
ром општи и довољан за искључиво додељивање неког права цеденту, 
нарочито ако се узме у обзир да последична права која преображавају 
облигациони однос у целини, као на пример: раскид (нем. „Rücktritt“) 
или отказ (нем. „Kündigung“) уговора такође утичу на потраживање це-
сионара.1542 Другим речима, да ли правни положај цедента, као стра-
не у уговору (извору тражбине), заслужује јачу заштиту од позиције 
цесионара, као новог имаоца тражбине (нем. „des Zessionars als neuer 
Forderungsinhaber“).1543

Ако се на тренутак погледају правила везана за уговор у корист 
трећег, према неким ауторима, код таквог уговора корисник, будући 
да није уговорна страна, може одбити непотпуно испуњење,1544 али не 
може раскинути уговор.1545 Моћ раскида је у рукама повериоца,1546 с 
тим што му је раскид допуштен само уз сагласност корисника. Ако се 
овај приступ примени код цесије, онда се може рећи да уступилац упр-
кос цесији задржава моћ гашења (раскидом и отказом) уговора извора 
уступљене тражбине.1547 На пример, ако је уговорен закуп на 10 година, 
па је закуподавац уступио потраживање закупнине за три месеца, при-
лично је јасно да у ситуацији када закупац (дужник) касни са плаћањем 
уступљеног износа (закупнине) пријемник не може раскинути уговор о 

terminate“) због повреде уговора прелази на пријемника који је у релевантно време 
овлашћен да захтева испуњење. Видети: G. Tolhurst (2006), стр. 130.

1542 И једнострани раскид и отказ су изјаве воље једне стране које доводе до престан-
ка уговорног односа. Као тачке разликовања између ових преображајних права се 
традиционално наводе простирање њиховог дејства ex tunc (унатраг) или ex nunc 
(за убудуће), дискрециона власт код отказа, наспрам које се истиче везаност за за-
коном прописане услове онога који посеже за једностраним раскидом, и постојање 
отказног рока. Међутим, савремена теорија није убеђена у доследност ових разли-
ка. Опширније: Драгор Хибер, „О појму отказа уговора са трајним извршењем“, 
Правни живот 3–4/1995, стр. 51–73.

1543 N. Sitzmann (1998), стр. 29.
1544 Ако трећи одбије да прими корист из уговора, та корист у принципу припада сти-

пуланту. Видети: С. Перовић (1990), стр. 441.
1545 То значи да сама облигација заснована уговором у корист трећег опстаје за при-

марног повериоца и у случају када трећи одбије за себе утаначену корист. О. Ан-
тић (2011а), стр. 363. 

1546 N. Cohen у: Nili Cohen, Ewan Mckendrick (eds.), Comparative Remedies for Breach of 
Contract, Oxford 2005, стр. 180 и стр. 186.

1547 С тим што је у нашој судској пракси заступљено становиште да раскид уговора сам 
по себи не значи престанак потраживања. „По оцени Врховног касационог суда, 
чињеница што је раскинут уговор о купопродаји, који је био основ за заснивање 
хипотеке, нема утицаја на престанак овог заложног права. У случају раскида уго-
вора последице су прописане одредбама чл. 124–138. Закона о облигационим од-
носима. Раскид уговора нема за последицу престанак потраживања, као један од 
разлога за престанак хипотеке у складу са чланом 68. Закона о основама својин-
скоправних односа.“ Председник већа – судија Снежана Андрејевић. Рев 1483/10, 
http://www.vk.sud.rs/rev–148310-brisanje-hipoteke.html.
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закупу.1548 Међутим, пријемник у сличним ситуацијама, иако није стра-
на у уговорном односу, може одбити непотпуно испуњење. Тако пријем-
ник коме је уступљено неновчано потраживање на испоруку камиона са 
приколицом може одбити непотпуно испуњење ако му по доспелости 
дужник понуди само испоруку приколице.

Ако се има у виду да раскид изворног уговора непосредно утиче и 
на уступљену тражбину, која је као субјективно право у имању пријем-
ника, онда се намеће потреба одређене корекције становишта по коме 
је право на раскид у искључивој власти цедента. Условљавање права 
на раскид сагласношћу пријемника, као имаоца тражбине, доприноси 
правној сигурности. Ако пријемник не поступа разумно и одбије да-
вање сагласности за раскид, противно начелу савесности и поштења, 
уступиоцу стоје на располагању општа правна средства заштите. Сма-
трамо да се односи цедента и цесионара у овом погледу морају ценити 
узимајући у обзир све околности случаја, и то пре свега кроз призму 
института злоупотребе права.1549

С друге стране, чини се да нека друга права цедента везана за обли-
гациони однос у целини не могу бити условљена сагласношћу цеси-
онара. На пример, право цедента да истиче апсолутну или релативну 
ништавост уговора извора тражбине.

2.3. НАКНАДА ШТЕТЕ У СЛУЧАЈУ НЕИСПУЊЕЊА 
ИЛИ НЕУРЕДНОГ ИСПУЊЕЊА

Уступање потраживања отвара бројне дилеме и на плану накнаде 
штете у случају повреде уговора. Ако уговорна обавеза није испуњена, 
или је испуњена са закашњењем, или је у неком другом погледу неуред-
но испуњена, поставља се питање накнаде штете. У литератури се исти-
че да „само неиспуњење или мањкаво испуњење не значи још и одговор-
ност за штету. До ње долази тек онда ако је штета заиста и настала“.1550 
Осим тога, неопходно је постојање узрочне везе између неуредног испу-

1548 Иако ЗОО говори о отказу уговора о закупу због неплаћања закупнине (чл. 584 
ЗОО), чине се да је овде теоријски доспедније употребити термин раскид. Ово из 
разлога што је „отказ једнострана изјава воље заснована на објективном праву, не-
мотивисана и необразложена дакле неомеђена посебним разлозима.“ Видети: Д. 
Хибер (1991б), стр. 1311.

1549 Према мишљењу проф. Водинелића, „злоупотреба права је радња 1) која би – ина-
че – представљала садржину неког овлашћења, да у датом случају није, 2) шкодљи-
ва (појединачном, дифузном или јавном интересу), 3) правно непризната или 
забрањеног мотива, дејства, начина или невредности, 4) и зато сакционисана.“ 
Владимир Водинелић, Такозвана злоупотреба права, Београд 1997, стр. 219.

1550 Mihajlo Vuković, Obvezno pravo, knjiga I, Zagreb 1956, стр. 93. „Да би се дужник 
обавезао да надокнади штету, поверилац је дужан да докаже да је претрпео штету, 
те да је штета претрпљена због неиспуњења уговорне обавезе од стране дужника.“ 
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њења и штете1551 и да се дужник у испуњавању уговорне обавезе није 
понашао са дужном пажњом1552 (кривица штетника).1553

Ако пођемо од тога да у случају повреде уговора захтев за накнадом 
штете мења или допуњава уговорену чинидбу1554 и да је захтев за чи-
нидбом у власти пријемника, чини се оправданим да је он тај који може 
захтевати накнаду штете у случају дужниковог задоцњења.1555

Дужник који није поступио у складу с уговором дугује штету цеси-
онару. Међутим, намеће се једна друга дилема: обрачуна висине штете 
коју ће овај бити дужан да надокади.1556 О каквој недоумици је реч, нај-
боље се може видети из следећег примера:

Утаначен је уговор о продаји, следствено коме је купац платио про-
дајну цену, а продавац преузео обавезу да испоручи купљени аутомобил 
у року од месец дана. У међувремену, купац прода своје потраживање 
испоруке аутомобила пријатељу таксисти, који је у саобраћајној незгоди 
остао без свог претходног аутомобила. Ако продавац касни са испору-
ком аутомобила, пријемник потраживања трпи већу штету од оне која 
би погодила уступиоца. Ово из разлога што пријемник, услед доцње 
продавца, није у могућности да обавља делатност превоза. Поставља се 
питање да ли ће у таквој ситуацији, када пријемник трпи штету већу 
од оне која би настала изворном повериоцу, висина накнаде на коју ће 
ималац тражбине имати право детерминисати према првобитном пове-
риоцу или према пријемнику тражбине који доиста трпи штету.

Као што смо већ истакли, овде није спорно да се штета дугује при-
јемнику.1557 Као што постоји правило да штету плаћа онај који ју је 

Из пресуде Врховног суда Србије, Прев. 321/04 од 9. септембра 2004. године, 
Paragraf Lex.

1551 „Постоји адекватна узрочна веза између повреде уговора и наступеле штете ако је 
штета која се десила нормална последица онакве повреде уговора какву је извршио 
дужник.“ Видети: И. Јанковец, Уговорна одговорност, стр. 38.

1552 И. Јанковец, Уговорна одговорност, стр. 96.
1553 „Ни у материји уговорне одговорности не може се игнорисати кривица штетни-

ка.“ Видети: С. Перовић, „Основ уговорне и деликтне одговорности“, Правна ријеч 
8/2006, стр. 28.

1554 D. C. Waltjen, „The New Approach to Breach of Contract in German Law“ у: Cohen, 
Mckendrick (eds.) (2005), стр. 145.

1555 Опширније о праву повериоца у случају задоцњења видети: Л. Марковић (1997), стр. 236.
1556 У литератури се истиче да постоје два приступа накнади уговорне штете: позитивни 

интерес (енг. „positive interest, expectation interest, performance interest“), где је циљ 
да се накнадом поверилац стави у позицију као да је уговор извршен, и негативни 
интерес (енг. „negative interest, reliance interest“), који се сматра задовољеним ако се 
поверилац доведе у позицију као да уговор није настао. Simon Whittaker, „Termina-
tion“ for Contractual Non-performance and its Consequences: French Law Reviewed in 
the light of the Avant-projet de réforme“, у: John Cartwright, Stefan Vogenauer, Simon 
Whittaker (eds.), Reforming the French law of obligations:  comparative reflections on the 
Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription („the Avant-projet 
Catala“), Oxford 2009, стр. 200.

1557 Захтеви за накнадом штете који ступају на место примарне чинидбе припадају у 
начелу цесионару, с тим што обавеза цедента на противчинидбу остаје недирнута 
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причинио, тако важи и правило да се штета плаћа ономе кога је пого-
дила. Дилема је, дакле, само да ли ће се износ штете обрачунати према 
стварном уштрбу који цесионар трпи (теорија релеванције) или према 
потенцијалном уштрбу који би претрпио уступилац да је потраживање 
остало у његовој имовини, дакле као да до цесије није ни дошло (тео-
рија ирелеванције).

а) Теорија релеванције

Једно могуће решење ове дилеме би се огледало у усвајању става 
да у случају уступања потраживања, дужник који је повредио уговор 
одговара за целокупну штету коју трпи пријемник. У нашем праву се 
обично каже да је „код раскида уговора о продаји предвиђена накна-
да апстрактне и конкретне штете ради покрића, као и накнада остале 
штете“.1558 Према нашој судској пракси: „висина (обим) накнаде штете 
је једнака (еквивалентна) величини (обиму) настале штете. Када се ште-
та манифестује у материјалним добрима оштећеног, а накнада се даје у 
новцу, њена висина се утврђује према ценама у време доношења судске 
одлуке“.1559

Када ствар има текућу цену, страна која је раскинула уговор може 
захтевати накнаду која се израчунава као разлика између цене одређе-
не уговором и текуће цене на дан раскида уговора на тржишту места 
у коме је посао обављен (тзв. апстрактна штета). С друге стране, у си-
туацији када је предмет извесна количина ствари одређених по роду, 
онда страна која раскида уговор може извршити продају/куповину ради 
покрића, и захтевати разлику у цени између цене одређене уговором и 
цене продаје (конкретна штета).1560

Ако је циљ накнаде штете отклањање штетних последица по 
оштећено лице,1561 онда је разборито да се обим накнаде обрачунава 
према имаоцу тражбине. Пријемник је тај коме је услед неиспуњења 
одузета могућност уживања у плодовима чинидбе.

Ако се субјективни рок за утужење штете рачуна од дана када је 
оштећени сазнао за штету и штетника (a die scientiae),1562 природно је, 
чини се, да je пријемник тај према којем се губитак обрачунава.

према основу и обиму. Münchener, Roth, II (2007), стр. 2482.
1558 Слободан Перовић, Извршење уговорних обавеза и одговорност за неизвршење, Буд-

ва 2008, стр. 18.
1559 „Изузетно, ако је штета настала у новцу, смањењем имовине оштећеног одређеним 

бројем новчаних јединица, висина накнаде се утврђује на дан настанка штете и 
сагласно начелу монетарног номинализма представља исти број новчаних једини-
ца за који се имовина оштећеног умањила.“ Пресуда Привредног апелационог суд, 
Пж. 3351/2010(3) од 29. априла 2010. године, Paragraf Lex.

1560 С. Перовић (2008), стр. 19.
1561 Љ. Милошевић (1970), стр. 141.
1562 Драгољуб Aранђеловић, О одговорности за накнаду штете, Београд 1923, стр. 70.
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Ако дужник одговара само за ону штету коју поверилац докаже (енг. 
„оnly for the loss which is proved by the claiment“),1563 чини се да ималац 
тражбине који заиста трпи уштрб може лакше доказати штету и њену 
висину (у нашем примеру пријемник, дакле онај коме је аутомобил тре-
бало да буде испоручен). Ово се чини далеко рационалнијим, него да се 
обрачунава нека хипотетичка штета коју би претрпео изворни купац, 
ако испорука задоцни.

Ако постоји правило да је поверилац који трпи штету дужан да пре-
дузме разумне мере како би штета била мања (енг. „duty to mitigate“),1564 
онда пријемник коме припада захтев за испуњење не може седети скр-
штених руку и обрачунавати штету1565 већ је, напротив, дужан спречи-
ти даље наступање штете.1566 Ако је на његовим „плећима“ обавеза да 
спречи наступање „непотребне штете“, онда је природно да се штета као 
уштрб у пријемниковој имовини према овој и обрачунава.

б) Теорија ирелеванције

Супротан приступ би налагао доследно очување идентитета потра-
живања. Закон не тражи сагласност дужника за уступање, али управо 
зато не сме дозволити да се дужников правни положај цесијом погорша. 
Сходно томе, дужник који не испуни или неуредно испуни уговор може 
одговарати само за штету коју би у случају повреде уговора претрпело 
лице са којим је он ступио у уговорни однос.

Ако се за накнаду штете захтева узрочно-последична веза повреде 
уговора и штете,1567 односно да штета није сувише удаљена од повре-

1563 Chengwei Liu, Maria Stefanini Newman (eds.), Remedies in International Sales, Perspec-
tives from CISG, UNIDROIT Principles and PECL, 2007, стр. 415.

1564 Од оштећеног се очекује да буде ефикасан како би се избегла непотребна штета. 
Andrew Burrows, Remedies for Breach of Contract, Oxford University Press 2004, стр. 
122.

1565 У случају да такве радње не предузме, суд ће о томе водити рачуна као доприносу 
оштећеног настанку штете, па ће сходно томе и утврдити његов обим одговорно-
сти. „Оштећени који благоврeмено сазна за потребу предузимања мера, за спреча-
вање или умањењење настанка штете, и упркос томе такве радње не предузме, до-
приноси настанку штете.“ Из одлуке Врховног суда Србије, Прев. 105/05, Правни 
информатор, бр. 1/2006 Intermex, Београд. Аутор сентенце: Драгиша Слијепчевић, 
судија ВСС. Наведено према: Петровић, Козар, I, стр. 172–173. 

1566 У нашем праву постоји правило о продаји ради покрића у ситуацији када је пред-
мет продаје извесна количина ствари одређених по роду, па једна страна не извр-
ши своју обавезу на време, купац може извршити продају ради покрића, односно 
куповину ради покрића, и захтевати разлику између цене одређене уговором и 
цене продаје (чл. 525 ЗОО). Међутим, ако се ради о роби која брзо калира, дужник 
је у обавези да је без одлагања прода на најпогоднији начин (чл. 333, ст. 3 ЗОО). 
Опширније о продаји ради самопомоћи. Видети: М. Васиљевић (2011), стр. 111.

1567 У нашој судској пракси се тако сматра да „продавац нема право да од купца који је 
задоцнио у исплати цене, захтева накнаду штете у виду измакле користи у висини 
камате коју је продавац платио банци због продужетка рока враћања кредита, јер 
између обавезе које је продавац имао према банци из уговора о кредиту и доцње 
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де обавезе (енг. „remoteness of dаmage“), при чему се удаљеност цени 
према томе да ли је постојала разумна предвидљивост (енг. „reasonable 
foreseability“) штете,1568 онда то што пријемник можда трпи већу ште-
ту због неизвршења дужника не погађа. Ако према општим правилима 
о уговорној одговорности, дужник може одговарати за ону штету која 
се могла предвидети у тренутку закључења уговора,1569 „вишак штете“ 
који трпи пријемник, а који не би настао за уступиоца дужник није мо-
гао предвидети.1570 Дужник је ступио у уговорни однос са изворним по-
вериоцем и уверен је да ће, у случају повреде уговора, њему одговарати 
за неуредно испуњење. У тренутку закључења изворног уговора, он је 
имао у виду само другу уговорну страну, према којој се и обвезао.

Другачији приступ није прихватљив, јер битно угрожава правну си-
гурност дужника који би до коначног испуњења уговора био у сталној 
стрепњи од уступања потраживања пријемнику са већим „потенцијал-
ном штете“, у односу на изворног повериоца.

в) Да ли је и у овом случају могућ „средњи пут“?

Када се постави ово питање, у енглеском праву све зависи од тога 
да ли је потраживање уступљено пре повреде уговора или након што 
је уговор повређен.1571 Ако је потраживање уступљено пре повреде 
уговора, накнада штете коју може да добије пријемник процењује се 
према губитку онога који је имао захтев за испуњење у тренутку по-
вреде.1572 Ако је уговор повређен након уступања, активира се пра-
вило о максималном износу штете према губитку који је могао имати 
уступилац.1573 То не значи да ће пријемник добити исто као и уступи-

купца у испуњењу обавезе из уговора о купопродаји не постоји узрочно – после-
дична веза.“ Из пресуде Врховног суда Србије, Прев. 171/02 од 20. новембра 2002 
године. Наведено према: Петровић, Козар, I, стр. 184.

1568 О принципима који ограничавају износ штете настале повредом уговора. А. Bur-
rows (2004), стр. 73.

1569 У CISG се користи формулација предвиђена или морала бити предвиђена (енг. „fore-
seen or ought to have foreseen at the time of the conclusion of contract“). Опширније 
видети: C. Liu, M. Stefanini Newman (eds.), (2007), стр. 424.

1570 На пример: неповољна економска позиција цесионара, страни капитал, термини 
за испоруку, уговорне казне и сл. могу у случају доцње дужника водити до више 
штете настале због доцње, него што би то био случај код цедента. Коментар уз 1394 
АГЗ. Schwimann, Heidinger, VI (2006), стр. 780.

1571 G. Tolhurst (2006), стр. 394.
1572 Ibid.
1573 У границама губитка који је могао бити надокнађен уступиоцу (енг. „with the limit 

being the loss that could have been recovered by the assignor“). G. Tolhurst (2006), стр. 
396. Пријемник који захтева накнаду штете од дужника не може захтевати више 
од дужника, него што би то могао уступилац да није било цесије. Dawson v Great 
Northern and City Railway Company, [1905] 1 KB 260 (CA). Такође видети и Offer 
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лац, већ да не може добити више, али може добити мање, ако је његов 
губитак мањи.1574

У немачком праву се у вези са овом недоумицом прави разлика во-
дећи рачуна о околности да ли је дужник задоцнио пре уступања или 
по уступању. Ако је штета због доцње настала пре цесије, онда се њена 
висина рачуна према личности цедента и овоме надокнађује.1575 Ако је 
доцња наступила по уступању потраживања, владајуће мишљење пола-
зи од тога да се штета рачуна према личности цесионара.1576 Ово пра-
вило посебно иде у корист дужника, када је губитак цесионара мањи, 
него што би била потенцијална штета за првобитног повериоца. Ако је 
ситуација обрнута, тако да је губитак који трпи цесионар замашнији од 
штете која би могла настати науштрб цедента, онда се потенцијална ви-
сина штете за цедента узима као горња граница штете (нем. „potentielle 
Schadenshöhe beim Zedenten als Obergrenze“), коју је могуће надоместити 
цесионару.1577

Ако у покушају проналажења адекватног одговора на ово питање 
кренемо од широко прихваћене концепције о дуализму грађанскоправ-
не одговорности, долазимо до јасног принципа да се за исти губитак 
не може захтевати дупла штета.1578 Ипак, не постоје сметње да тужи-
лац захтева накнаду штете по оном основу који њему више одговара.1579 
Пријемник тако може захтевати накнаду штете коју је дужник морао 
предвидети у тренутку закључења уговора, по правилима о уговорној 
одговорности, а да за евентуални „вишак штете“ дужник одговара при-
јемнику, по правилима о деликтној одговорности.1580 „Вишак штете“ би 

– Hoar v Larkstore Ltd. [2006] EWCA Civ 1079, [2006] 1 WLR 2926 (CA). M. Smith 
(2007), стр. 364.

1574 G. Tolhurst (2006), стр. 394.
1575 Ingeborg Schwenzer „Zession und sekundäre Gläubigerrechte“, Archiv für die civilistische 

Praxis (AcP), Band 182, 1982, стр. 232.
1576 I. Schwenzer (1982), стр. 234.
1577 Ibid.
1578 Опширније о конкуренцији одговорности за штету из деликта и штету насталу 

повредом уговорне обавезе. Видети: А. Burrows (2004), стр. 5. О схватању по коме 
нема резона разликовати повреду обавезе из уговора и обавезе настале на неки 
други начин тзв. теорија јединства кривице и схватању по коме је накнада штете 
која се дугује због неизвршења представља само трансформацију исте обавезе, један 
начин њеног извршења, у случају да се обавеза не изврши онако како је првобитно 
гласила, односно о монистичкој и дуалистичкој тези у погледу грађанскоправне 
одговорности. Слободан Перовић, Правно-филозофске расправе, Београд 1995, стр. 
168–169.

1579 А. Burrows (2004), стр. 6.
1580 „То што је неко стекао својину на основу уговора не искључује могућност да кори-

сти тужбе које су доступне свим другим лицима, дакле да захтева штету на основу 
деликта, ако му је ово средство доступно према меродавном праву.“ J. Remberg, 
„Breach of Contract and Recoverable Loss“, y: R. Cranston (ed.), Making Commercial 
Law, Essays in Honour of Roy Goode, Oxford 1997, стр. 192.



Дeo II: O правним дејствима цесије 263

била она штета коју дужник није морао предвидети у тренутку закљу-
чења уговора. Дакле, она штета која не би настала за уступиоца, али је 
пријемник трпи. Сматрамо да се одговорност за „вишак штете“ може 
објаснити као последица начела neminem ledere које је у темељима саме 
правдољубивости. Из овог начела изведена је законска обавеза да се дру-
гоме не чини штета,1581 али и правило да се код деликтне одговорности 
одговара не само за предвидљиву штету него за свако умањење нечије 
имовине које је последица штетниковог чињењења или пропуштања.1582

Ако се узме у обзир да код деликтне одговорности оштећени, по 
правилу, доказује кривицу штетника, а да се код уговорне одговорно-
сти кривица дужника претпоставља,1583 онда се у погледу „вишка 
штете“, пријемник као оштећени не може ослонити на претпоставку о 
постојању кривице дужника. Напротив, на њему је да у складу са опш-
тим правилима о деликтној одговорности докаже кривицу дужника. 
Ово опет из разлога што за „вишак штете“ коју трпи пријемник, дуж-
ник не одговара зато што је повредио уговор, већ зато што је повредом 
уговора (као „деликтном радњом“) умањио имовину пријемника, од-
носно спречио њено увећање. Сходно томе, ако је било више дужника, 
они ће за „вишак штете“ одговарати солидарно, опет у складу са опш-
тим правилима о деликтној одговорности.1584 Осим тога, застарелост у 
погледу „вишка штете“ почиње да тече од тренутка сазнања за штету и 
штетника и наступа истеком рока од три године, односно пет година од 
кад је штета настала.1585

в.а. Тврдња да је „вишак штете“ непредвидљив за дужника

Према ЗОО, дужник одговара само за штету коју је могао предви-
дети у тренутку закључења уговора.1586 За неке ауторе, право на нак-
наду штете је условљено њеном предвидљивошћу.1587 Сходно томе, 
на повериоцу је да докаже да је приликом закључења уговора дужник 
морао да предвиди штету.1588 За друге ауторе, предвидљивост је само 

1581 Упоредити: С. Перoвић (1995), стр. 169.
1582 И. Јанковец, Уговорна одговорност, стр. 343.
1583 Ако је у питању обавеза резултата, поверилац би требало да докаже да му прода-

вац није на време предао продату ствар, а овај може да се брани тврдњом да у томе 
није било његове кривице. С. Перовић (1995), стр. 172.

1584 О начелно установљеној солидарној одговорности дужника код деликта видети: С. 
Перовић (1995), стр. 175. 

1585 С друге стране, „потраживање накнаде штете настале повредом уговорне обавезе 
застарева за време одређено за застарелост те обавезе“ (чл. 376 ЗОО).

1586 С обзиром на чињенице које су му тада биле познате или морале бити познате (чл. 
266, ст. 1 ЗОО).

1587 Добросав Митровић, „Право на накнаду штете“, Правни опус, Избор из радова 
1957–2007, Београд 2007, стр. 474.

1588 Д. Митровић (2007), стр. 474. Притом, у случају преваре или намерног неиспуњења 
услед грубе непажње, поверилац има право захтевати накнаду целокупне штете. 
Видети: чл. 266, ст. 2 ЗОО.
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ограничење висине штете за коју дужник због повреде уговора може да 
одговара.1589 Притом су заступљени различити приступи самом начину 
процене предвидљивости.

Према проф. Цигоју, оно шта су странке дужне да предвиде треба 
ценити према каузи уговора. „Ако је купљена машина за старо гвожђе, 
продавац се не мора бавити питањем да ли ће купац евентуално претр-
пети штету коришћењем те машине.“1590

Према проф. Митровићу, предвидљивост се не може ценити с обзи-
ром на конкретног дужника, већ имајући у виду пажњу која се у прав-
ном промету захтева, дакле према неком апстрактном стандарду (пажња 
доброг привредника или пажња доброг домаћина).1591 На основу овог 
става, може се аргументовати да би разуман дужник у часу закључења 
уговора знао, односно морао знати, да једном засновано потраживање, 
без његове сагласности, може бити уступљено.1592 Уступање потражи-
вања је законом допуштено и релативно често у пословној пракси, па је 
обим штете до кога је уступање довело, сходно томе, могућа последица 
повреде уговора. Притом се мора водити рачуна о објективном крите-
ријуму, то јест да ли је просечан дужник (цесус) у истим околностима 
према редовном току ствари могао очекивати уступање. Међутим, овде 
се мора направити значајна ограда. Дужник не може очекивати усту-
пање у оним случајевима када је потраживање везано за личност, или 
је његова природа таква да није подобно за уступање. Додатно би код
обрачуна штете ваљало узети у обзир да ли је дужник основним угово-
ром искључио цесију или везао могућност уступања за његову саглас-
ност. У овим случајевима се зацело не може говорити о томе да је дуж-
ник у тренутку закључења уговора извора тражбине могао предвидети 
уступање. У том контексту би се могло аргументовати да је дужник који 
није уговорио потраживање као лично, односно није уговорио забрану 
уступања, посредно пристао на уступање и на то да одговара пријемни-
ку за штету коју овај трпи. С друге стране, дужник би могао доказивати 
супротно да за њега могућност уступања била сасвим непредвидива.

Према проф. Перовићу, предвидљивост се односи само на узрок 
штете, а не и на њену висину, „па је с тога, за примену правила о 
предвидљивој штети, довољно установити предвидљивост узрока 
штете, то јест околности које могу довести до наступања штете“.1593 

1589 И. Јанковец, Уговорна одговорност, стр. 342.
1590 Стојан Цигој, „Улога каузе у аспектима накнаде уговорне штете“, Уговори у међуна-

родној трговини I, Београд 1987, стр. 45.
1591 Д. Митровић (2007), стр. 474–475.
1592 „Предвидљивом се може сматрати она штета за коју постоји реална опасност да 

ће наступити ако уговор буде прекршен. Предвидљива је она штета која се обично 
дешава приликом повреде одређене врсте уговора.“ И. Јанковец, Уговорна одговор-
ност, стр. 342.

1593 Правило о предвидљивости се такође не примењује у случају преваре или намер-
ног неиспуњења, као и неиспуњења због крајње непажње. Слободан Перовић, „Ос-
нов уговорне и деликтне одговорности“, Правна ријеч 8/2006, стр. 35.
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На овом месту можемо поставити и питање: да ли би се „вишак 
штете“, односно она штета која је настала за пријемника иако не би 
настала за уступиоца претворила у „предвидљиву штету“ ако би по-
верилац пре закључења уговора изричито указао дужнику на могућ-
ност уступања1594 или ако би стране у изворни уговор унеле углавак 
по коме је поверилац овлашћен да без сагласности дужника уступи 
потраживање. Чини се да се таквим приступом не угрожава принцип 
предвидљивости (енг. „principle of foreseeability“), којим се огранича-
ва одговорност за штету насталу као последица повреде уговора, али 
да се такође узима у обзир принцип интегралне накнаде који је опет 
део једног ширег начела: да нико не може имати користи од сопстве-
них поступака супротних праву. Чини се да становише да дужник 
одговара и за „вишак штете“, ако за то постоје услови према општим 
правилима о деликтној одговорности, ничим не угрожава принципе 
на којима почива право цесије. Дужников правни положај услед це-
сије није погоршан.

в.б. Тврдња да је дужник цесијом доведен у неповољнију ситуацију

„Штета због повреде уговора одражава се у имовини повериоца.“1595 
„Ако је за дужника са цесијом повезан већи економски ризик, то не 
значи погоршање његове правне позиције. Он дугује повериоцу право-
времено и уредно испуњење и не може помишљати да ће се у случају 
повреда тих обавеза извући без последица или да ће оне бити незнат-
не.1596 Дужник који повреди уговор у неповољнију ситуацију не дос-
пева цесијом (без његове сагласности), већ сопственом чинидбом, од-
носно пропуштањем. Другим речима, између правне неповољности која 
је задесила дужника и цесије нема адекватне узрочности. Ланац кауза-
литета је прекинут дужниковом радњом чињења, односно нечињења 
која представља повреду уговора. Ако би се доследно водило рачуна о 
ланцу узрока и последица, „вишак штете“ није резултат уступања, већ 
дужникове повреде уговора – последица околности да дужник није ис-
пунио своју обавезу онако како је требало. Ово је уједно штетна радња 
која је довела до умањења имовине пријемника као имаоца тражбине и 
праведно је да, сходно принципу neminem ledere, дужник одговара и за 
„вишак штете“.

1594 Таква одредба је обавезан елеменат неких уговора о финансијским услугама, где 
се у уговор мора унети одредба о обавештавању корисника финансијске услуге о 
условима и начину уступања потраживања у случају неизмирења обавеза: уговора 
о кредиту (чл. 19, ст. 1, тачка 11), уговора о лизингу (чл. 3, ст. 1, тачка 17), уговора 
о отварању и вођењу рачуна (чл. 24, ст. 1 тачка 4). Закон о заштити корисника фи-
нансијских услуга. 

1595 И. Јанковец, Уговорна одговорност, стр. 28.
1596 Коментар уз § 1394 АГЗ. Schwimann, Heidinger, VI (2006), стр. 780. 
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в.в. Како пронаћи „праву меру“?

Ако је штета у праву умањење нечије имовине или спречавање 
њеног увећања,1597 онда се, мерећи висину штете, пре свега, мора узе-
ти у обзир чија имовина је умањена, чије је правно заштићено добро, 
односно правна сфера противправно повређена. Од тренутка цесије 
потраживање је у имању пријемника. Сходно томе, ако дужник не ис-
пуни дуговано или касни са чинидбом, трпи имовина пријемника. 
Пријемник је тај који подноси штету, па је природно да се према њему 
и одмерава. Начело прометљивости потраживања, допуњено начелом 
да нико не може бити на добитку од властите недопуштене радње, овде 
остварује примат у односу на начело недодирљивости положаја дужни-
ка. Ово из разлога што дужников правни положај није погоршан це-
сијом. Он не доспева у неповољнију позицију радњом трећих лица у 
којој не учествује – цесијом, већ искључиво властитом штетном радњом 
– повредом уговора. Притом, није искључено да дужник прође боље и 
да пријемник услед повреде уговора претрпи мању штету од штете која 
би погодила уступиоца.

Ако савршена накнада штете значи да је повериоцу практично 
свеједно да ли је уговор извршен или му је надокнађена штета,1598 онда 
се прихватањем става да пријемник има право само на ону штету коју 
би евентуално претрпио уступилац значајно одступа од овог идеала. 
Ако је имовинска штета уштрб у нечијој имовини, односно његовим 
правно заштићеним добрима,1599 и ако је потраживање једно од добара 
у имовини пријемника, онда је правно природно да се висина штете об-
рачуна према имовинским приликама пријемника.

У супротном би прометљивост добара (нем. „Verkehrsfähigkeit“), у 
овом случају потраживања, којој правни поредак тежи, несумњиво била 
угрожена.1600

1597 „Добитак за који се по субјективним проценама и жељама повериоца претпо-
стављало да ће наступити не узима се у обзир приликом одмеравања накнаде ште-
те. Тражи се да је у питању добитак који би свакако настао да је уговор био уредно 
испуњен. Потребно је дакле да постоји разумна вероватноћа у погледу остварења 
користи, узимајући у обзир ситуацију на тржишту, врсту уговора у питању и ко су 
уговорне стране.“ Из решења Врховног суда Србије Прев. 32/06 и Спзз. 9/06 од 22. 
фебруара 2006. године. Наведно према: Петровић, Козар, I, стр. 173. „Обим накна-
де штете у виду изгубљене добити се дакле не може заснивати на претпостављеној 
могућности остварења те добити, већ на реалним подацима исказаним у посло-
вању оштећеног.“ Из пресуде Врховног суда Србије, Прев. 194/04 од 25. новембра 
2004. Наведено према: Петровић, Козар, I, стр. 173–174.

1598 C. Liu, M. Stefanini Newman (eds.) (2007), стр. 430.
1599 Драгољуб Аранђеловић, О одговорности за накнаду штете, Београд 1923, стр. 5.
1600 Коментар уз § 1394 АГЗ. Schwimann, Heidinger, VI (2006), стр. 780. 
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2.4. ПРИГОВОРИ

Као што смо већ истакли, начело садржинског идентитета тражби-
не, односно недодирљивости дужниковог правног положаја повлачи за 
собом и очување дужникових приговора. Другим речима, „бедем“ који 
је дужника штитио пре јесте „брана“ наспрам повериоца и после це-
сије. Многобројни приговори који стоје на располагању дужнику могу 
се разврстати по различитим критеријумима. Осим уобичајних подела 
приговора на перемпторне и дилаторне, материјалне и процесне, приго-
вори дужника према уступиоцу се, по правилу, деле:

а) Према субјекту супротстављања
а.а. Приговори, које је дужник могао изјавити и према првобитном 

повериоцу (приговори који произилазе из идентитета тражбине).
а.б. Приговори, које је цесионар стекао наспрам новог повериоца 

(непосредни).

б) Према околности која се оспорава
б.а. Приговори, који оспоравају саму тражбину, на пример, потра-

живање је угашено опростом (дуга), или негирају њен извор, на пример, 
приговор ништавости уговора извора тражбине.

б.б. Приговори, који негирају цесију, на пример, да је уступање 
ништаво, због уступиочеве неспособности за расуђивање.1601

в) Према тренутку заснивања
в.а. Приговори настали пре цесије и приговори настали после це-

сије.
в.б. Приговори настали пре нотификације и после нотификације.

г) Према односу са уговором извором тражбине
г.а. Приговори који произилазе из изворног посла (трансакци-

они).1602

г.б. Приговори који произилазе из других послова уговорника.
Из разлога прегледности и доследности са претходним излагањем, у 

овом раду предлажемо поделу приговора која одговара сложеној струк-
тури потраживања. Сходно томе, дужникове приговоре према пријем-
нику поделићемо на оне који се тичу: квантитета, каквоће и времени-
тости тражбине.

1601 Овде дужник истиче да је уступање по себи ништаво, тако да пријемник није 
постао ималац тражбине. H. Kötz (1992), стр. 88. 

1602 Тако се у аустријском праву истиче да облигациони однос садржински остаје не-
промењен. Тако дужник може против новог повериоца истаћи све приговоре које 
му припадају наспрам цедента. Ово важи такође за права раскида и поништавања 
која погађају уговор између дужника и цедента. H. Koziol, R. Welser, II (2007), стр. 
121. 
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2.4.1. Приговори који се тичу
квантитета тражбине

2.4.1.1. Приговори на постојање тражбине
Обично се каже да цесионар стиче право која је имао и сам усту-

пилац. То међутим значи само да му уступилац не може пренети више 
од онога што сам има. Међутим, цесионар може стећи мање права од 
онога што је цедент стекао на основу уговора извора тражбине. Пр-
вобитни поверилац може уступити само део свог потраживања или 
само неко, односно једно (одређено) од више потраживања које има 
према дужнику.1603 На пример, зајмодавац уступи камату, али не и 
износ главног дуга. У ове приговоре могу се сврстати, како они који 
негирају дуг као такав (потпуно оспоравају његово постојање), тако 
и они који негирају износ (висину) тражбине (делимично оспоравају 
његово постојање).

Ако цесионар тужи за исплату спорног потраживања, цесус ће, по 
правилу, узвратити противтужбом за утврђење да основни посао није 
ни настао или је из неког разлога потраживање у целини или делимич-
но престало да постоји.1604

а) Приговори који негирају тражбину као такву

У правној литератури се наглашава да потраживање прелази на 
пријемника само онда када је уопште настало, односно ако је настало, а 
није угашено.1605 Ову групу чине:

а.а. Приговори који секу тражбину „у корену“
У ову групу спадају они приговори који оспоравају да је тражбина 

икада ушла у правну сферу.1606 На пример, да дуг није ни настао1607 јер 
је уговор извор тражбине ништав.1608

1603 Б. Гавански (1982), стр. 58.
1604 У којем су цедент и цесионар тужени као супарничари. Б. Гавански (1982), стр. 

301.
1605 K. Nörr у: Nörr, Scheyhing, Pöggeler (1999), стр. 40.
1606 Tада у стварности не долази до важећег уступања, „једно ништа се не може 

уступити“. H. Hausheer (1993), стр. 14.
1607 „Цесија је и помоћни правни посао, па се однос између цедента и цесионара 

оцјењује по основном послу. Цесијом се мијења само субјект тражбине, па дуж-
нику припада право на истицање свих приговора које је од раније имао. Дакле, 
постојање тражбине оцјењује се према основном послу (чл. 436, ст. 1. ЗОО).“ 
Vrhovni sud Hrvatske, broj: II Rev–71/80 od 13. 1. 1981. godine – Pregled sudske prakse 
VSH, br. 19/1982, 77. Наведено према: Hajdarević, Tajić, Simović, I (2011), стр. 976–
977.

1608 На пример, ако уговорници у тренутку закључења уговора нису имали одгова-
рајућу пословну способност, или нису били на одговарајућу начин заступани. 
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а.б. Приговори који секу тражбину „у стаблу“

Овде дужник не негира да је тражбина настала, али истовремено 
истиче да је из неког разлога престала. Према тврдњама дужника, дуг је 
пуноважно настао, али није опстао:

• јер је одужен1609 или опроштен,
• јер је наступила немогућност испуњења за коју дужник не одго-

вара (на пример, пропаст индивидуално одређене ствари која је 
предмет испуњења),

• јер је уговором цесуса и цедента обавеза новирана,
• јер је уговор извор тражбине закључен под раскидним условом, а 

услов је наступио и др.

Као специфична врста приговора да је дуг одужен јавља се приго-
вор да је обавеза испуњена иницијалном повериоцу. Код овог пригово-
ра дужник не негира да је у неком тренутку дуговао, али тврди да је дуг 
платио уступиоцу пошто за уступање није знао нити је могао да зна. 
Овим пригoвором штити се од дуплог плаћања онај дужник који је у 
доброј вери.1610 „Ако је дужник старога повериоца измирио, није право 
да без своје кривице поново плаћа дуг новоме повериоцу.“1611

Према неким ауторима, дужник којег пријемник позива на испу-
њење, иако је овај у незнању већ испунио обавезу уступиоцу, има пра-
во избора: да обавезу испуни и пријемнику, па да захтева повраћај 
оног што је већ испунио уступиоцу или да се позове на ослобађајуће 
дејство савесног испуњења цеденту.1612 Циљ овог правила је заштита 
дужника, а на њему је хоће ли или неће на тражење повериоца овоме 
ускратити чинидбу, то јест хоће ли се позвати на приговор савесног 
одужења.

Међутим, други аутори сматрају супротно, да ослобађајући учи-
нак испуњења не зависи од дужниковог нахођења већ наступа еx 
lege.1613 Задатак овог правила јесте да заштити савесног дужника, који 
је у незнању испунио обавезу уступиоцу, али не и да таквог дужника 
доведе у бољи положај. Његовим избором, онога што је за њега по-
вољније, учесници цесије, односно трећа правно заинтересована лица 
могу бити оштећена.

Уопште о условима који морају бити остварени да би неко лице стекло способност 
да се обавеже уговором видети: H. Kötz, A. Flessner (1997), стр. 97–98.

1609 Приговор да је потраживање плаћено, као један од приговора цесуса који се односе 
на потраживање, наводи и проф. Хибер. Видети: Д. Хибер у: Антић, Хибер, Ђурђе-
вић (2011), стр. 16.

1610 H. Hausheer (1993), стр. 17.
1611 Д. Аранђеловић (1929), стр. 121.
1612 A. Bikić (1999), стр. 99.
1613 H. Markovinović (2005), стр. 214.
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Сматрамо да се дужник може одрећи приговора савесног одужења 
изворном повериоцу, наравно у складу са начелом аутономије воље и 
границама које правни поредак поставља с тим у вези.

Цедент је, у сваком случају, дужан да оно што је примио по осно-
ву таквог испуњења препусти цесионару. Ако се о ову дужност оглуши, 
пријемник према њему има захтев из стицања без основа. У ову групу 
приговора спада и приговор савесног дужника да је обавезу испунио 
лицу који му је у нотификацији назначен као нови поверилац, односно 
оном који му је предочио одговарајућа документа о уступању потпи-
сана од уступиоца. Ако је уступилац креирао привид уступања (енг. 
„appearence of an assignment“), дужник, који је овим доведен у заблуду, 
не може да трпи последице.1614

а.в. Приговори који секу тражбину „у изданку“

Код ових приговора дужник, на пример, не спори да је дуг настао 
и опстао, али истиче да је у међувремену постао туђи јер је дошло до 
његовог преузимања.1615 Тако да инцијални дужник није тај који дугује. 
У ову групу спада и приговор да лице које захтева испуњење није има-
лац тражбине. Дужник може задржати испуњење све док од изворног 
повериоца не буде обавештен да је потраживање уступљено лицу које 
захтева испуњење, односно док му овај други не предочи одговарајуће 
доказе да је тражбина баш њему уступљена. Међутим, овај приговор је 
по својој природи дилаторан; чим му пријемник предочи такве доказе, 
цесус је дужан да испуни обавезу.

б) Приговори који негирају износ (висину) тражбине

Дужник на захтев пријемника да испуни обавезу може приговорити 
да је изворни дуг мањи од онога што му овај тражи, због грешке у рачу-
ну или зато што је дуг делимично измирен, или да је пријемнику усту-
пљен само део изворне тражбине. Дужник, у српском праву, не може 
истаћи приговор да је поверилац овлашћен да захтева само онолико ко-
лико је платио за тражбину због тога што модeрно право не прихвата 
више принцип из lex Anastasiana.1616

Као посебан приговор који негира висину тражбине јавља се при-
говор „додатних трошкова“. Ако се има на уму да је код нас прихваћен 
принцип да се новчана обавеза, ако нешто друго није уговорено, испуња-

1614 H. Kötz (1992), стр. 88–89.
1615 Овде дужник тврди да је дуг преузет уз сагласност повериоца (чл. 446, ст. 1 ЗОО).
1616 У Риму су за време домината моћници potentes често откупљивали потраживања 

„испод цене“, па им је цар Анастасије забранио да купују тражбине од humiliores, 
као и она потраживања о којима тече парница. М. Милошевић (2011), стр. 326. 
Овим је прописано да цесионар не може од дужника наплатити више од онога што 
је он сам платио за тражбину. Видети: R. Zimmermann (1996), стр. 66.
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ва у месту седишта повериоца (доносивост новчане обавезе), плаћање 
се сматра извршеним када је поверилац примио уплату. То за собом по-
влачи правило да ризик преноса новца до повериоца сноси дужник и 
да на дужника падају трошкови плаћања.1617 Ако је дужнику плаћање 
отежано, услед цесије, он може додатне трошкове компензовати својом 
обавезом.

С друге стране, ако је у питању неновчана чинидба, која се у складу 
с уговором мора испунити у седишту повериоца, дужник може захте-
вати ове трошкове, односно задржати испуњење док му се не надокна-
де трошкови испуњења, ако су ти трошкови већи него да је испорука 
учињена првобитном повериоцу. Другим речима, ако се појаве додатни 
трошкови, на пример, ако су због промене места испуњења повећани 
трошкова осигурања (услед опасније путање за превоз), или је некада 
јединствена тражбина у деловима уступљена неколицини пријемника, 
додатни трошкови не могу ићи на терет дужника.1618 Дужник може „до-
датне трошкове“ надокнадити од уступиоца или од пријемника. Уступи-
лац и пријемник не могу уговорити супротно, али могу стипулисати да 
је уступилац дужан да регресира ове трошкове пријемнику, ако дужник 
буде захтевао њихову надокнаду.1619 Притом се истиче да право на нак-
наду „додатних трошкова“ постоји само ако су они непосредна последи-
ца (енг. „direct consequence“) уступања.1620

в) Компензација

Чини се да је од свих приговора који се тичу квантитета тражбине 
у пракси најзначајнији онај којим дужник не негира да је потраживањe 
повериоца настало, али тврди да оно више не постоји (или је умање-
но) јер је дошло до његовог пребијања (компензације) са одговарајућим 
противпотраживањем.

У правној науци се компензација или пребијање дуга за дуг дефи-
нише као укидање једног тражбеног права другим тражбеним правом 
које дужник има од своје стране према повериоцу.1621 Правни промет 
се на овај начин чини једноставнијим и избегавају се она плаћања која 
нису нужна (енг. „unnecessary payment streams“). Ако се, услед компен-
зације, два потраживања гасе у преклапајућем износу, онда приговор 
компензације може бити приговор који негира потраживање као так-
во (тражбина је настала, али није опстала), али може бити и приговор 

1617 Ивица Јанковец, Правни аспекти новчаних обавеза, Београд 2003, стр. 107.
1618 Y. Atamer у: Vogenauer, Kleinheisterkamp (eds.) (2009), стр. 653.
1619 Видети: Коментар уз чл. 9.1.8 Принципа UNIDROIT, F. Mazza у: Vogenauer, Kleinhei-

sterkamp (eds.) (2009), стр. 994.
1620 Видети: Коментар уз чл. 9.1.8 Принципа UNIDROIT, F. Mazza у: Vogenauer, Kleinhei-

sterkamp (eds.) (2009), стр. 993.
1621 Л. Марковић (1997), стр. 386.
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којим се негира износ (висина) потраживања (тражбина је настала, али 
је делимично угашена).

Осим уговорне компензације, која искључиво зависи од воље уго-
ворника, без неких додатних услова,1622 постоји и законска компензација 
до које може доћи једностраном изјавом,1623 али само ако су испу њени 
законом одређени услови.1624 Због значаја који у пословном промету за-
узима овај приговор у контексту цесије, нешто опширније ћемо се освр-
нути на услове за његову допуштеност.

в.а. Узајамност

Као први услов за компензацију наводи се узајамност тражбина. 
Да би компензација била могућа, неоходно је да дужник има постојећу 
тражбину према повериоцу.1625 Притом, узајамност тражбина не значи 
да су ове настале у исто време нити морају бити повезане.1626 Против-
потраживање мора постојати у тренутку нотификације.1627 Дужник, на-
кон цесије, може компензовати своја потраживања према пријемнику 
(непосредна узајамност). Међутим, он и даље може компензовати своја 
противпотраживања према изворном повериоцу.1628 У том смислу овде 
постоји изузетак од непосредне узајамности.1629 На пример, ако је усту-
пљено потраживање цене за испоручену робу, чији квалитет не одго-
вара уговореном, купац може истицањем контрапотраживања у тужби 
или путем приговора умањити дуговану цену.1630 Изгледа да се могућ-

1622 S. Tiefenthaler „Austria“ у: William Johnston, Thomas Werlen (eds.), Set-off law and 
practice: an international handbook, 2. ed., Oxford 2010, стр. 38.

1623 S. Tiefenthaler „Austria“ у: Johnston, Werlen (eds.) (2010), стр. 40.
1624 О условима за компензацију у аустријском праву видети: S. Tiefenthaler „Austria“ у: 

Johnston, Werlen (eds.) (2010), стр. 40–41. О условима за компензацију у швајцар-
ском праву R. Bösch, C. Amstutz, „Switzeraland“ у: Johnston, Werlen (eds.) (2010), стр. 
508.

1625 „Стављањем у пребој непостојећег потраживања уговорне стране закључују фик-
тиван правни посао који сходно одредби члана 66, став 1 Закона о облигационим 
односима, не производи правно дејство.“ Решење Врховног суда Србије, Пзз. 7/2003 
од 9. априла 2003. године – Билтен Судске праксе Врховног суда Србије, бр. 2/2003 
– стр. 109, Paragraf Lex.

1626 M. Smith (2007), стр. 379.
1627 Енг. „the cross– claim must be ‘in existence’ at the time of the notice“. Видети: M. Smith 

(2007), стр. 381.
1628 У руском праву дужник такође може да компензује у односу на потраживање но-

вог повериоца своја противпотраживања према изворном повериоцу. Видети: чл. 
412 (1) РГЗ.

1629 Посредна узајамност постоји и код јемства. Јемац може компензовати дужнико-
во потраживање према повериоцу. Ово из разлога што ако дужник није испунио 
своју обавезу, она постаје јемчева. Видети: И. Јанковец (2003), стр. 101.

1630 G. Tolhurst (2006), стр. 445. Тако је у једном случају, код уговора о грађењу суђено 
да тужени (пријемник) можда нема право на накнаду штете према тужиоцу који 
га је тужио за измирење дуга, али да је тужени овлашћен на компензацију (енг. 
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ност истицања приговора компензације, у овом случају, изводи из кон-
тинуитета облигационог односа који и даље постоји између дужника 
и изворног повериоца. Првобитна узајамност – изворни облигациони 
однос – из кога је потраживање настало, није угашенa цесијом. Тако да 
уступљена тражбина на пријемника иде са свим иманентним пригово-
рима. Може се, дакле, рећи да дужник након цесије дугује само једном, 
али може компензовати са двојицом. То, наравно, ако су испуњени дру-
ги услови за компензацију.

в.а.а. Компензација према међуимаоцима потраживања

У контексту приговора компензације, који дужник има према 
пријемнику, као нарочито теоријски интригантно, издваја се питање да 
ли дужник у случају ланчане цесије може пребити своја потраживање и 
према међуповериоцима (на пример, дошло је до препродаје потражи-
вања).

У аустријском праву важи правило да када се неко потраживање 
„каскадно пренесе“ (на више пријемника), дужник може потраживање, 
које је у време уступања имао према првом имаоцу, као и оно потра-
живање које му припада према последњем имаоцу да компензује, али 
не и оно потраживање које му припада према неком међуимаоцу (нем. 
„Zwisheninhaber“).1631 Компензација се овде разликује од других при-
говора.1632 Наше правна књижевност, чини се, следи ову концепцију. 
Проф. Аранђеловић сматра да се приговор компензације може истаћи 
само ако противпотраживање постоји према изворном повериоцу и 
према последњем у низу, ако противпотраживање постоји према међу-
повериоцима није се могуће позвати на компензацију.1633 Овај став сле-
де и други аутори из домаће правне књижевности.1634

„set-оff “), односно редукцију у односу на тужиочево потраживање на основу 
неиспуњења уговора од уступиоца. Young v Kitchen (1878) 3 ExD 127 (ExchD). 
Наведено према: M. Smith (2007), стр. 387.

1631 § 1442 АГБГ. „По § 1442 може се дужник послужити приговором компензације 
само онда ако му тај приговор припада против првог веровника или против по-
следњег цесионара; против тражбинe, које има дужник против осталих цесионара 
‘међудржалаца’, не може се приговорити последњем цесионару компензацију.“ I. 
Ćepulić (1925), стр. 388–389. 

1632 „Ако је тражбина цедирана више пута, може дужник ставити даљњим цесионари-
ма све приговоре, који су му припадали против пријашњих цедената. Од тога има 
један изузетак, и то за приговор компензације.“ I. Ćepulić (1925), стр. 388–389.

1633 Д. Аранђеловић (1929), стр. 123.
1634 Ако је тражбина више пута пренешена, приговор компензације цесус може стави-

ти последњем цесионару, само за тражбину коју има према првом цеденту. Цесус 
не може неку своју тражбину, коју је имао према међуцесионару, истаћи у пребој 
последњем цесионару. Видети: Б. Лоза (2000), стр. 57. Проф. Јакшић такође сматра 
да је могућа само компензација према првом и последњем, а не и према свим оним 
међуцедентима. С. Јакшић (1960), стр. 422
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У енглеском праву се као општи став истиче да у ситуацији када 
је потраживање сукцесивно уступано, изостаје могућност компензације 
према каснијим пријемницима.1635

в.б. Истородност

За компензацију се захтева да узајамна потраживања гласе на но-
вац или друге замењиве ствари истог рода.1636 Супротно томе, не могу 
се компензовати разнородне тражбине. На пример, „обавеза предаје 
стана не може се угасити компензацијом са потраживањем које гласи 
на новац..., јер станови нису заменљиве, већ индивидуално одређене 
ствари“.1637

То да ли је потраживање исте врсте не одређује се према његовом 
пореклу: уговорном, неуговорном и слично, већ се пре свега узима у 
обзир предмет испуњења.1638 Када су у питању новчане облигације у 
различитој валути, сматра се да су оне исте врсте јер их је могуће лако 
трансформисати.1639 Такође се сматра да су новчана потраживања исто-
родна, без обзира на то што је једно потраживање обезбеђено, а друго 
није.1640

У судској пракси је постављено питање може ли се спорно потра-
живање компензовати са неспорним. Суд, узимајући у обзир начело 
садржинског идентитета тражбине, изводи закључак да таква компен-
зација није допуштена. „Прималац (цесионар) има према дужнику иста 
права која је уступилац (цедент) имао према дужнику до уступања. 
Преносом спорне ненаплативе тражбине, прималац (цесионар) не може 
стећи више права према дужнику цесусу од уступиоца (цедента). Цеди-
рана тражбина, која је предметом другог парничног поступка није на-

1635 The Raven [1980] 2 Lloyds Rep 266. Наведено према: Philip Wood, Set-off and net-
ting, derivatives, clearing systems. Law and Practice of International Finance (Volume 4), 
London 2007, стр. 118.

1636 О. Антић (2011а), стр. 186.
1637 Из пресуде Врховног суда Србије, Прев 694/98 од 30. децембра 1998. године, 

Paragraf Lex.
1638 Видети: Коментар уз чл. 8.1 Принципа UNIDROIT. P. Pichonnaz y: Vogenauer, Klein-

heisterkamp (eds.) (2009), стр. 937.
1639 Видети: Коментар уз чл. 8.1 Принципа UNIDROIT. Видети: P. Pichonnaz y: Voge-

nauer, Kleinheisterkamp (eds.) (2009), стр. 937. „Уговарањем валутне клаузуле и 
исплатом стране валуте у протувриједности у кунама није онемогућен пријебој с 
тражбином израженом у кунама јер се ради о истоврсним новчаним тражбинама. 
Прибој новчане тражбине изражене у страној валути с тражбином израженом у 
домаћој валути извршит ће се према течају који важи у тренутку доношења судске 
одлуке.“ VSRH Rev 737/2007–2, Izbor odluka 1330–5999, Godina: 2008, Broj:2, Datum 
objavljivanja: 31. 12. 2009. http://sudskapraksa.vsrh.hr.

1640 Коментар уз чл. 8.1 Принципа UNIDROIT. Видети: P. Pichonnaz y: Vogenauer, Klein-
heisterkamp (eds.), (2009), стр. 937.
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платива, па нема услова за пребој са неспорном тражбином противне 
странке.“1641

Осим тога, судови су расправљали и о дилеми да ли је застарело 
потраживање истородно са цивилним. Тако у једној одлуци српски суд 
закључује да „изјава о пребијању садржана у компензационом пригово-
ру, истакнутом по протеку рока застарелости потраживања стављеног у 
пребој, не може довести до гашења потраживања са којим се пребијање 
тражи“.1642 Међутим, у одлуци новијег датума, суд заузима опречно 
становиште: „Пребијање застарелог противпотраживања туженог са 
потраживањем тужиоца је могуће и дозвољено, ако законом прописа-
ни рок застарелости тог потраживања није истекао до момента његовог 
сусретања са потраживањем у односу на које је стављено у пребој.“1643 
Према томе, није од значаја то што је потраживање било застарело у 
моменту истицања приговора пребијања него је од значаја чињеница 
да рок застарелости није протекао у часу када су се стекли услови за 
пребијање. Изгледа, дакле, да је у овом погледу судска пракса још увек 
незрела и да не заузима уједначен став.

в.в Доспелост

За компензацију се такође захтева да су тражбине које се компен-
зују доспеле.1644 Притом, није од значаја да је дуг доспео у тренутку 
када дужник прими обавештење о уступању, довољно је ако је debitum 
in praesenti, solvendum in futuro.1645 Ипак, противпотраживање мора 
бити доспело када дужника позову на извршење.1646 Дужник не може 
користити приговор компензације да би довео до доспелости контра-
потраживања.

Према неким ауторима, ако је уступљено потраживање постојеће 
и доспело, а потраживање које дужник има према пријемнику условно, 
дужник може одложити плаћање дуга до часа када постане извесно да 
ли ће услов наступити.1647 У немачком праву постоји становиште да је 
компензација могућа ако је дужников противзахтев „доспео пре усту-
пања или је у овом тренутку, према правном основу био дат и (додуше 

1641 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, broj: Pž–2880/02 od 3. 12. 2002. godine – 
Domaća i strana sudska praksa, br. 11/2005, 85–86. Наведено према: Hajdarević, Tajić, 
Simović, I (2011), стр. 987.

1642 Из пресуде Вишег привредног суда, Пж. 9545/98 од марта 1999. године. Наведено 
према: Петровић, Козар, I, стр. 429.

1643 Решење Вишег трговинског суда, Пж. 2328/2008 од 4. децембра 2008. године – Суд-
ска пракса трговинских судова – Билтен бр. 1/2009, Paragraf Lex.

1644 Тако и у швајцарском праву. Видети: R. Bösch, C. Amstutz, „Switzeraland“ у: Johnston, 
Werlen (eds.) (2010), стр. 509.

1645 Royston Miles Goode, Goode on legal problems of credit and security (ed. by L. Gullifer), 
(2008), стр. 320.

1646 У том смислу код услова за компензацију и чл. 13:101 PECL.
1647 R. Derham (2003), стр. 808.
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након уступања) најкасније истовремено са уступљеним потраживањем 
доспео“.1648

в.г Компензабилност

Потраживање, које је по својој природи неуступиво или је везано 
за личност, није подобно за компензацију. Такође је потребно да стра-
не уговором нису искључиле могућност компензације (pactum de non 
compensando).1649

Осим општих услова који се тичу узраста и способности за расуђи-
вање, који се траже ако је дужник физичко лице, код правних лица, од-
носно физичких лица која обављају делатност, додатно се захтева да је 
лице које даје компензациону изјаву способно за плаћање, то јест да ње-
гов рачун није блокиран.1650

в.д. Компензациона изјава

Иако се компензацијa, којом смо се овде претежно бавили, нази-
ва законском, до ње не долази на основу самог закона, већ на основу 
изјаве воље компензанта, ако су испуњени услови које закон пропи-
сује.1651 Сам сусрет тражбина није довољан, тек компензациона изјава 
једне стране има конститутивни значај.1652 Та изјава се не може дати 
конклудентним радњама.1653 Гашење узајамних потраживања се рачуна 

1648 Münchener, Roth, II (2007), стр. 2528.
1649 Осим тога, дужник није овлашћен да врши компензацију (свог потраживања од 

уступиоца), ако је без резерве дао сагласност пријемнику да пристаје на цесију. О. 
Антић (2011а),  стр. 188.

1650 Чл. 46. ст. 3 Закона о платном промету. „Уколико је стечајни дужник био неспо-
собан за плаћање у време давања изјаве о компензацији (која је дата у периоду од 
три месеца пре подношења предлога за отварање поступка стечаја), стекли су се 
услови за побијање означене правне радње, с обзиром да је предузета противно 
члану 46. Закона о платном промету, који предвиђа да правна лица која обављају 
делатност, могу међусобне новчане обавезе измиривати и уговарањем промене по-
верилаца односно дужника у одређеном облигационом односу (асигнација, цесија 
и др.), пребијањем (компензација) и на други начин у складу са законом, с тим 
што је прописан изузетак, да правна лица не могу на описани начин, измиривати 
међусобне новчане обавезе уколико имају неизмирене обавезе евидентиране код 
банке у моменту плаћања.“ Решење Вишег трговинског суда, Пж. 4132/2007 од 6. 
јуна 2008. године, Paragraf Lex.

1651 Према швајцарском праву, да би компензација производила дејство, неопходно је 
да је дата изјава о компензацији и да је ова изјава стигла до дужника. Видети: R. 
Bösch, C. Amstutz, „Switzeraland“, у: Johnston, Werlen (eds.) (2010), стр. 511

1652 Видети: S. Triva, M. Dika (2004), стр. 434.
1653 „Књижењем међусобно насталих обавеза у пословним евиденцијама уговорника 

– парничара у спору, не настаје прећутна компензација у смислу чл. 336. и 337. 
ЗОО.“ Пресуда Врховног суда Србије Прев. бр. 405/05 од 23. новембра 2005. годи-
не, Билтен судске праксе Врховног суда Србије, бр. 4/2005, Intermex, Београд. Аутор 
сентенце: С. Јокић, судија ВСС.
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ex tunc,1654 то јест од тренутка када су се тражбине реално сусреле.1655 
Притом, чињеница да компензација није спроведена у пословној доку-
ментацији, није од значаја за престанак обавезе.1656

в.д.а. Компензациони приговор и противтужба

Осим компензације у складу са правилима материјалног права, у 
ситуацији када је дужник суочен са тужбом за испуњење, могућа је про-
цесна компензација. Тужени може изјавити компензациони приговор, 
који је по правној природи парнична радња, тако да се узајамне траж-
бине гасе тек одлуком суда. Другим речима, компензациони приговор 
не гаси потраживање већ ствара могућност да суд то учини конститу-
тивном одлуком.1657 Притом је у парници „по правилу сваки приговор 
компензације евентуални, дат под условом да суд сматра да је тужбени 
захтев основан. Дакле, у сваком случају, суд мора прво да одлучи о ос-
нованости тужбеног захтева, односно о постојању утуженог потражи-
вања, а тек ако нађе да оно постоји, да одлучује о основаности проти-
впотраживања и да евентуално изрекне њихово пребијање.“1658 Ипак, 
суд неће одлучивати о основаности противпотраживања ако је оно 
засновано на правноснажној судској одлуци.1659 По закључењу главне 
расправе, компензациони приговор и противтужба се не могу истица-
ти.1660 Компензација је, дакле, могућа током парничног поступка, али 

1654 „Потраживање се гаси једностраном изјавом воље дужника и то ex tunc, при чему 
није потребна никаква нарочита форма.“ Владимир Павић, „Противтужба и ком-
пензациони приговор у арбитражном спору“, Анали Правног факултета у Београ-
ду 2/2005, стр. 147.

1655 „Пребој међусобних потраживања и њихово гашење у износу мањег потраживања 
врши се са даном сусрета истих, а не са даном давања компензационе изјаве.“ Ре-
шење Вишег трговинског суда, Пж. 7353/2006 од 28. новембра 2006. године – Суд-
ска пракса трговинских судова – Билтен бр. 2/2007, Paragraf Lex.

1656 „Књиговодствено-рачуноводствене радње након извршеног пребијања нису од 
значаја за престанак обавезе. Околност што компензација није била обострано 
потписана или спроведена у пословној докуметацији не спречава престанак оба-
везе.“ Из пресуде Врховног суда Србије, Прев. 465/98 од 24 новембра 1999. године. 
Петровић, Козар, I, стр. 425–426.

1657 В. Павић (2005), стр. 147.
1658 Противтужба и приговор компензације. Из Судског гласника Трговинског суда у 

Београду, број 1/2009, Intermex, Београд. Аутор: А. Макићевић, судијски сарадник 
Трговинског суда у Београду.

1659 „Приговором ради пребијања може се ставити у пребој и потраживање које је за-
сновано на правноснажној и извршној судској одлуци у ком случају суд не доно-
си утврђујућу одлуку, да ли постоји или не постоји потраживање истакнуто ради 
пребијања, јер је то већ учињено у претходно окончаном правноснажном судском 
поступку, већ само умањује потраживање тужиоца по тужбеном захтеву за износ 
потраживања туженог према тужиоцу стављеном у пребој.“ Решење Врховног суда 
Србије, Рев. 778/2007 од 13. септембра 2007. године, Paragraf Lex.

1660 „Тужени код истог суда може ставити свој захтев у поступак и то у форми ком-
пензационог приговора или у форми противтужбе, али само до закључења главне 
расправе, јер се у жалби такви захтеви не могу истицати.“ Из пресуде Вишег тр-
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не и у извршном поступку.1661 Ако постоји узајамно потраживање, ком-
пензација је могућа без обзира на евентуално отварање стечаја.1662 При-
том, потраживања од дужника, која су настала пре отварања стечајног 
поступка, не могу се пребити са потраживањем стечајне масе, које је 
настало после отварања тог поступка.1663

Као што је цедент дужан цесионару предати оно што је добио на-
кон цесије, док дужник о томе није обавештен, иста обавеза настаје и 
ако дужник пре обавештења компензује своје потраживање са уступи-
оцем.1664

2.4.2. Приговори који се тичу квалитета
тражбине (дуга)

„Очигледно је да тражбине прелазе са свима својим недостацима 
на новог повериоца.“1665 У овом контексту, дужник може истицати да 
је потраживање чије испуњење пријемник захтева условно, а да услов, 
још увек, није наступио. Такође дужник може истицати и да је потра-
живање, чије се испуњење тражи, природно (непринудљиво). Ипак, ми 
ћемо више пажње посветити само једном приговору из ове групе, а то је 
приговор неуступивости тражбине.

2.4.2.1. Приговор да је тражбина неуступива

Овим приговором дужник истиче да је потраживање, чије испуњење 
захтева пријемник, по свом квалитету неуступиво, односно да је његово 
уступање недопуштено, према закону или природи потраживања. Дуж-
ник може приговорити и да је потраживање, по својој природи, уступи-
во, али да је изворним уговором стављено изван промета, односно да је 
уступилац извршио уступање упркос уговорној забрани,1666 на пример, 

говинског суда у Београду Пж. 6734/02 од 12. јуна 2003. године. Наведено према: 
Петровић, Козар, I, стр. 415.

1661 Тако у једној одлуци хрватски суд: „Процесна компензација могућа је само у пар-
ничном поступку, а не и у овршном поступку, из разлога што је суд у овршном 
поступку дужан искључиво одредити присилну наплату правомоћно досуђене 
овршне тражбине утврђене овршном исправом.“ Видети: ŽS Vž Gž 607/2003–2, 
Izbor odluka 1330–5999, Godina: 2004, Broj: 2, Datum objavljivanja: 30.12.2004. http://
sudskapraksa.vsrh.hr.

1662 Stein v. Blake [1996] 1 AC 243 (HL). Наведено према: М. Smith (2007), стр. 409.
1663 Из решења Вишег привредног суда у Београду, Пж. 9539/96 од 27. децембра 1996. 

године. Наведено према: В. Козар, 2000+ судских одлука из привредног права, In-
termex, Београд 2000, стр. 441. 

1664 I. Čepulić (1925), стр. 390.
1665 Л. Марковић (1997), стр. 344.
1666 Према DCFR, дужник не може пријемнику истицати приговор који се заснива 

на уступиочевој повреди забране или ограничења уступања (енг. „If the defence is 
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да је закупцу уговором ограничена могућност уступања тражбине.1667 
Обично пуна забрана и везивање уступања за сагласност дужника, 
у свом коначном исходу, имају исти ефекат.1668 У аустријској правној 
науци се истиче да су за уклањање уговорне забране цесије неопходне 
кореспондирајуће изјаве уговорника. Уколико дође до уступања упркос 
забрани и цесионар затражи плаћање од дужнику, то се из угла цесуса 
може разумети као цедентова понуда за уклањање договорене забране. 
Цесионар овде само преноси изјаву цедента. Ако дужник, код таквог 
стања ствари, ипак плати цесионару, ово се може тумачити као при-
хватање понуде цедента за скидање забране.1669 Притом се овлашћење 
дужника да одобри уступање и поред забране тумачи као могућност 
дужника да једностраном изјавом преобликује потраживање у неко ус-
тупиво.1670

2.4.3. Приговори који се тичу временитости 
тражбине

2.4.3.1. Приговор застарелости
Један од приговора који се тичу саме тражбине је и приговор за-

старелости.1671 Треба истаћи да се приговор застарелости потраживања 
може квалификовати и као приговор који се тиче квалитета тражбине, 
то јест да неко потраживање није принудно остварљиво.1672 Ипак, при-
говор непринудљивости има нешто шири обим, односно обухвата и оне 
случајеве када је једна тражбина од самог почетка, дакле изворно при-

based on breach by the assignor of a prohibition or restriction on assignment“). Видети: 
III.–5:116 (2) (b) DCFR.

1667 „Ако су уговорне стране код уговора о закупу предвиделе да се забрањује закупцу 
да пословне просторије даје у подзакуп, а овај то учини, испуњени су услови за от-
каз уговора о закупу, односно за испражњење из пословних просторија, ако се при 
том закуподавац придржавао и отказног рока предвиђеног уговором о закупу.“ Из 
одлуке Вишег Привредног суда, Пж. 942/95. Видети: Јездимир Митровић, Миод-
раг Голубовић, Уговори у привреди кроз судску праксу (уговорно привредно право), 
Београд 2000, стр. 202. Притом, уговор о подзакупу као нови уговор о закупу за-
кључен између закупца и подзакуподавца треба разликовати од уступања закупа 
трећем лицу за који је неопходна сагласност другог уговорника. С. Перовић (1990), 
стр. 659.

1668 G. Tolhurst (2006), стр. 260. За немачко право: Münchener, Roth, II (2007), стр. 2458. 
За холандско право видети: S. Timmerman, M. Veder, „Netherlands“ у: Sigman, Kie-
ninger (eds.), (2009), стр. 209.

1669 Међутим, договор којим се забрана уступања укида нема повратно дејство. M. 
Lukas (2000), стр. 245.

1670 Уколико дужник одобри уступање, он само користи једно за њега уговорено право 
обликовања. M. Lukas (2000), стр. 96.

1671 Д. Хибер у: Антић, Хибер, Ђурђевић (2011), стр. 16.
1672 Тражбина не престаје „већ бива спутана приговором нeутуживости“. Ј. Радишић 

(2004), стр. 362.
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родна (на пример, коцкарски дуг). Цесионар може прибавити само оно-
лико права колико је имао цедент до уступања, а ако је потраживање 
застарело, пријемник у приговору може истаћи ову околност.1673

2.4.3.2. Приговор недоспелости обавезе

Поверилац може затражити од дужника оно што овај дугује тек по-
што потраживање доспе. У том погледу, цесионар нема више права од 
цедента. Дужник се и према новом имаоцу тражбине може бранити од-
ложним приговором да не бежи од обавезе, али ће испунити дуговано 
када за то дође време.1674

2.4.4. Одрицање од приговора

Заштита дужника принципом идентитета тражбине не може ићи 
тако далеко да дужник извуче корист из цесије. Дужнику су стога оду-
зета она средства одбране које не би имао на располагању ни против 
цедента, да је цесија изостала.

Исти принцип важи и у случају дужниковог одрицања од приго-
вора.1675

Пошто у овој области владају диспозитивне норме, дужник се, по 
правилу, може одрећи приговора.1676 Ако је у иницијалном уговору пред-
виђено плаћање без могућности компензације,1677 таква одредба важи и 
у случају уступања.1678

1673 „Из горе наведеног следи дакле да је првостепени суд правилно утврдио од када је 
почео да тече рок застарелости овог дела утуженог потраживања, као и чињеницу 
да је на тужиоца пренето већ застарело потраживање. Како у смислу члана 440, ст. 
2 ЗОО, дужник према пријемнику потраживања може истаћи и све оне приговоре 
које је могао истаћи уступиоцу, то следи да је првостепени суд правилно оценио 
истакнути приговор застарелости овог дела потраживања, те стога у погледу истог 
правилно и одбио постављени тужбени захтев.“ Пресуда Вишег трговинског суда, 
Пж. 9798/2007(2) од 10. јула 2008. године, Paragraf Lex.

1674 „Цесија се може односити и на будуће тражбине, с тим да се положај дужника не 
сме погоршати, што практично значи да се од њега пре доспелости не би могла 
захтевати наплата таквог потраживања.“ Окружни привредни суд у Београду, број: 
Сл–1397/68 од 17. октобра 1968. године. Наведено према: Hajdarević, Tajić, Simović, 
I (2011), стр. 986.

1675 Коментар уз чл. 169 ШвОЗ. Basler, Girsberger (2007), стр. 884.
1676 „Одредба уговора којом се један уговорник унапред одриче свих приговора, или 

извесне врсте приговора који би се могли учинити пуноважности тог уговора, 
нема правног дејства ни у погледу оних приговора којих би се иначе могао поједи-
начно одрећи.“ Исто важи за такво одрицање једностраном изјавом воље. Видети: 
чл. 27 Скице за законик о облигацијама и уговорима.

1677 На пример, компензација неће бити допуштена ако је искључена уговором. Тако за 
немачко право: H. Haag, „Germany“ у: Johnston, Werlen (eds.) (2010), стр. 203.

1678 Rory Derham, The Law of Set Off, Oxford University Press, 2003, стр. 802
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Ако се дужник одрекао могућности позивања на промењене 
околности,1679 па је потом дошло до уступања потраживања, ово одри-
цање важи и према пријемнику.

Међутим, допуштено је и да се дужник у договору са уступиоцем, 
само према цесионару одрекне приговора које би иначе могао истицати 
према уступиоцу, односно да, у случају цесије, она потраживања која 
има према уступиоцу, неће компензовати према пријемнику.1680

Према Конвенцији UNCITRAL о уступању, производи дејства спо-
разум између дужника и уступиоца (енг. „waiver agreement“) да дужник 
неће компензовати нити истицати приговоре према пријемнику које би 
иначе могао да истиче према уступиоцу.1681

Ако се дужник сагласио да не компензује у односу на пријемника, 
везан је таквим уговором.1682 Погодба којом се дужник лишава могућ-
ности да компензује своја противпотрaживања има изузетан значај за 
финансијске трансакције.1683 Њен основни циљ је да обезбеди пред-
видљивост плаћања и токова новца, нарочито у ситуацији ланчаних 
усту пања.1684

Одрицање од приговора овде уговарају дужник и уступилац, па се 
поставља питање како и пријемник може непосредно да се позива на 
овај споразум. Неки аутори одговор на ову дилему налазе у објашњењу 
да уговорено одрицање улази у садржину потраживања и да је самим 
тим уступиво, међутим изгледа да се дејства такве погодбе могу довести 
у везу и са општим правилима код уговора у корист трећих.1685

Дужник, дакле, може одустати од приговора према цеденту и пре-
ма цесионару уговором1686 или једностраном изјавом.1687 С тим у вези, у 
нашој судској пракси се поставило питање дејства дужниковог потпи-

1679 Уговарачи се могу унапред одрећи могућности позивања на промењење околности 
ако такво одрицање није противно начелу савесности и поштења (чл. 136 ЗОО). 
Опширније: О. Антић (2011а), стр. 42. Видети и: Јелена Перовић, Међународно при-
вредно право, књига I, Београд 2008, стр. 317.

1680 R. Derham (2003), стр. 803.
1681 Ако је уговор у писменој форми и потписан од дужника. Чл. 19 (1) Конвенције 

UNCITRAL о уступању (2004) интегрисан као Препорука 121 (а) UNCITRAL Legislative 
Guide on Secured Transactions (2010). „Овим се дужник не спутава у договору са 
уступиоцем да неће компензовати нити истицати наспрам пријемника приговоре 
које би иначе могао изјавити наспрам уступиоца.“ Тако о дужниковим средствима 
одбране UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions (2010), стр. 264.

1682 John Dee Group Ltd v WMH (21) Ltd [1998] B.C.C. 972. Наведено према: Goode, Gul-
lifer (2008), стр. 288.

1683 P. Wood (2007), стр. 88.
1684 Политика је плати сада, после се парничи (енг. „the policy is pay now, litigate later“). 

Видети: P. Wood (2007), стр. 88.
1685 Видети: G. Tolhurst (2006), стр. 402–403.
1686 Уговор о одрицању може се закључити са цедентом пре цесије, али и са цесиона-

ром после цесије. A. Bikić (1999), стр. 68.
1687 K. Nörr у: Nörr, Sheyhing, Pöggeler (1999), стр. 52.
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са на уговору о цесији.1688 Дужниково признање дуга би свакако води-
ло прекиду застарелости, ипак постоји дилема да ли се дужник на овај 
начин у односу на пријемника одриче приговора које је имао према ус-
тупиоцу. Према ЗОО, дужник који је без резерве изјавио пријемнику да 
пристаје на уступање не може му више пребити никакво своје потра-
живање од уступиоца. У правној литератури се јавља становиште да су 
„изузети они приговори које је дужник имао против цедента, али их се 
одрекао, макар и индиректно признањем потраживања као ваљаног“.1689 
Нема сумње да се цесус неких приговора може одрећи и конклудентно, 
на пример, радњом плаћања, ако се могао послужити приговором ком-
пензације или застарелости.1690 На овој линији резоновања је и DCFR, 
по коме дужник не може према пријемнику истаћи приговор ако је код 
пријемника створио уверење да такав приговор не постоји.1691 Сматра-
мо да је такав приступ утемељен на начелу савесности и поштења и као 
такав прихватљив и за наше право.

Одрицање од приговора може бити уговорено, пре или приликом 
уступања,1692 с тим што то може бити учињено и накнадно, признањем 
потраживања.1693 Међутим, и овде важе нека императивна правила која 
ограничавају право на одрицање, на пример дужник се не може одрећи 
застарелости, уговором са цедентом или цесионаром, пре него што про-
текне време одређено за застарелост.1694

1688 „У поновном поступку првостепени суд ће прибавити рачуне и спецификацију 
рачуна за ПТТ трошкове, који су били предмет уговора о цесији, те ће имајући у 
виду примедбе изнете у овом решењу које се односе на застарелост потраживања, 
посебно имајући у виду и чињеницу да је и дужник потписао уговор о цесији, од-
лучити о тужбеном захтеву.“ Решење Врховног суда Србије, Пзз. 14/2003 од 25. 
децембра 2003. године, Судска пракса трговинских судова – Часопис за привредно 
право бр. 1/2004 – стр. 127.

1689 Коментар уз чл. 440 ЗОО, видети: B. Vizner (1978), стр. 1442. Ако је дужник према 
цесионару тражбину за исправну признао, онда он губи право на све приговоре. 
С. Митриновић (1913), стр. 202. Ако је дужник тражбину према поштеном преузи-
маоцу признао за исправну, тада је обавезан да овога намири као свог веровника. 
Вид.: §1337 (2) Предоснова Грађанског законика за Краљевину Југославију (1934). 
У италијанском праву важи правило да дужник који је прихватио уступање права 
повериоца трећем лицу не може истицати против пријемника компензацију коју је 
могао истицати према уступиоцу. Видети: чл. 1248 ИГЗ. О томе француско право 
– чл. 1295 ФГЗ.

1690 То је последица начела приватне аутономије, коју цесус може да искористи по свом 
нахођењу. Видети: О. Антић (2011а), стр. 126.

1691 Енг. „if the debtor has caused the assignee to believe that there was no such defence“. 
III.–5:116 (2) (a) DCFR. 

1692 K. Nörr у: Nörr, Scheyhing, Pöggeler (1999), стр. 52
1693 Цесус губи све приговоре против савесног цесионара ако потраживања наспрам 

њега за исправна препозна, то јест ако их са конститутивним дејством призна. H. 
Koziol, R. Welser, II (2007), стр. 122.

1694 Чл. 365. ЗОО. Обично се у овом контексту наводи и немогућност одрицања од 
оних приговора који произилазе из преварних радњи пријемника и оних који су 
засновани на неспособности дужника. Видети: чл. 19 (2) Конвенције UNCITRAL о 
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Одрицање је такође искључено, у одређеним случајевима, када се 
примат даје заштити слабије стране.1695 Према Директиви 2008/48/EZ о 
уговорима о потрошачком кредиту, потрошач према новом повериоцу 
задржава све приговоре које је имао према кредитору.1696 Тако и у Ср-
бији, сходно Закону о заштити корисника финансијских услуга, кори-
сник задржава сва права која су уговорена, као и право истицања при-
говора према другој банци које је имао и према првој банци.1697

2.4.5. Законодавна дилема

Сходно слову ЗОО:
Пријемник према уступиоцу има иста права која је уступилац имао 

према дужнику до уступања. 1698

Дужник може истаћи примаоцу поред приговора које има према 
њему и оне приговоре које је могао истаћи према уступиоцу до часа када 
је сазнао за уступање.1699

Одредба ЗОО да пријемник према уступиоцу има иста права која је 
уступилац имао према дужнику до уступања углавном се тумачи тако да 
се „садржина облигације цесијом ниуколико не мења“,1700 те да тражбина 
прелази на цесионара, у свему једнака са оном пре цесије.1701 То што се 
тражбина „ни у чему не мења“ практично значи да дужник према пријем-
нику има исту обавезу коју је пре уступања имао према уступиоцу1702 и 
да се положај дужника цесијом не сме „ни у чему погоршати“.1703 Другим 

уступању (2004). Интегрисан као Препорука 121 (b) UNCITRAL Legislative Guide on 
Secured Transactions (2010). 

1695 Ако је у уговор унето да дужник не може истицати неке приговоре према пове-
риоцу, он то не може учинити ни према пријемнику. Швајцарски Закон о заш-
тити потрошача такође садржи одредбу по којој потрошач има неотуђиво право 
да истиче приговоре из потрошачког кредита у односу на било ког пријемника. 
Consumer Protection Act 19. Наведено према: R. Bösch, C. Amstutz „Switzeraland“ у: 
Johnston, Werlen (eds.) (2010), стр. 510.

1696 У случају уступања повериочевог права трећем лицу на основу уговора, потро-
шач је овлашћен да наспрам пријемника истакне све приговоре који су му стаја-
ли на располагању у односу на изворног повериоца (енг. „any defence which was 
available to him against the original creditor“). Чл. 17, ст. 1. Европске директиве о 
потрошачком кредиту (DIRECTIVE 2008/48/EC of the European Parliament and of the 
Council of 23 April 2008 on credit agreements for consumers and repealing Council Direc-
tive 87/102/EEC). Опширније о преносу права повериоца из потрошачког кредита 
видети: Emilija Čikara, „Direktiva 2008/48/EZ o ugovorima o potrošačkom kreditu“, 
Pravo i Privreda 1–4/2009, стр. 341.

1697 Чл. 39, ст. 1 Закона о заштити корисника финансијских услуга.
1698 Чл. 440, ст. 1 ЗОО. Тако и члан 490, ст. 1 НСГЗ.
1699 Чл. 440, ст. 2 ЗОО. Тако и члан 490, ст. 2 НСГЗ.
1700 В. Станковић (1978), стр. 130.
1701 Ibid.
1702 С. Перовић, Д. Стојановић, I (1980), стр. 995.
1703 С. Аранђеловић у: Благојевић, Круљ (ред.), I (1983), стр. 1238.
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речима, цесусов правни положај је цесијом неизмењен. Одређене помаци 
су могући, али само у корист дужника, док су промене „на горе“ као по-
следица цесије неприхватљиве.

Изгледа да други став члана 440 ЗОО оставља више простора за не-
доумице, у свом тумачењу. Чини се да је за расправу нарочито погод-
но питање да ли дужник према пријемнику може употребити само оне 
приговоре које је посве (потпуно) стекао према уступицу до сазнања за 
уступање. Осим тога, загонетно је и то да ли приговоре и друга прав-
на средства која дужнику стоје на располагању након уступања дужник 
изјављује уступиоцу или пријемнику и да ли је и овде граница поста-
вљена на тренутак сазнања за цесију. Ово је нарочито спорно код уза-
јамних (двостранообвезујућих) уговора, где упркос уступању тражбине, 
цедент и даље дугује испуњење своје обавезе цесусу.

2.4.5.1. Заснованост дужникових приговора
према уступиоцу

Питање до када морају настати приговори према уступиоцу које 
дужник може са успехом истаћи и према пријемнику, по правилу, није 
предмет расправе у нашој правној литератури и судској пракси.1704 Уг-
лавном се понавља да су то они „приговори које је дужник могао истаћи 
према уступиоцу до часа када је сазнао за уступање“. Друкчије казано, 
то су приговори који су већ раније постојали, пре цесије, „формирани 
у правном основу, а исто тако већ су наступиле све потребне чињенице 
које чине правно биће овог приговора“.1705

У том погледу ЗОО следи решење аустријског права, у којем се каже 
да дужник само добија новог повериоца, против кога може остварити 
све приговоре који су му према цеденту настали до сазнања за усту-
пање.1706 Овај приступ постоји у енглеском1707 и руском праву.1708

1704 „Код уступања потраживања уговором, (цесија) положај дужника се не може по-
горшати, те дужник против пријемника може, поред приговора које има према 
њему, истицати и све приговоре које је могао истаћи и према уступиоцу.“ Врховни 
суд Србије, број: Прев–229/95 од 12. јула 1995. године – Збирка судских одлука, 
1995, књ. 20, св. 1, одл. 113. „Положај дужника – цесуса не може се погоршати по 
уговору о цесији, па му је зато и дато право да се брани приговорима према цеси-
онару – пријемнику, али и приговорима које је могао истаћи према цеденту – ус-
тупиоцу до момента када је сазнао за уступање.“ Врховни суд Србије, број: Прев–
839/97 и Пзз–41/97 од 21. октобра 1998. године – Билтен судске праксе привредних 
судова, бр. 2/1999, Intermex.

1705 Б. Гавански (1982), стр. 130. Цесус може цесионару да истакне све приговоре које је 
имао према цеденту у моменту нотификације. Д. Хибер у: Антић, Хибер, Ђурђевић 
(2011), стр. 16.

1706 Коментар уз § 1394 АГЗ, видети: Schwimann, Heidinger, VI (2006), стр. 780.
1707 Дужник може у односу на пријемника истицати све приговоре које је могао истаћи 

и према уступиоцу у тренутку када је примио обавештење о уступању. Furmston, 
Cheshire, Fifoot (2007), стр. 654.

1708 „Дужник има право у односу на захтев новог повериоца да изјави приговоре које је 
имао у односу на оригиналног повериоца у тренутку пријема нотификације (руск. 
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С друге стране, у немачком праву формулација је нешто другачија. 
Дужник може новом повериоцу истаћи приговоре који су у време усту-
пања потраживања против дотадашњег повериоца засновани (нем. 
„begründet“).1709 Притом се у правној књижевности истиче да је приго-
вор у време уступања био заснован не само онда када је његово чиње-
нично стање у потпуности остварено.1710 Довољно је да су претпостав-
ке чињеничног стања, према свом правном основу, у тренутку уступања 
биле утемељене у облигационом односу.1711

Швајцарско право овом питању приступа на сличан начин.1712 
„Упркос тексту норме да дужник може употребити све оне приговоре 
који су према цеденту настали у време сазнања за цесију, отворена је 
могућност истицања приговора који су настали по сазнању за усту-
пање, али само ако је основ за њихово формирање (нем. „Grund für ihre 
Entstehung“) настао пре овог тренутка. На пример, у случају пригово-
ра купца због неиспуњеног уговора, чак и када је тражбина на испору-
ку предмета продаје доспела након цесије и након сазнања дужника о 
њој.“1713

Дилема је, дакле, да ли према ЗОО правило „приговори које је дуж-
ник могао истаћи према уступиоцу до часа сазнања за уступање“ значи 
да је могућност истицања ових приговора у овом тренутку већ настала, 
то јест да је право дужника на приговор према уступиоцу било сасвим 
стечено или је довољно да су ти приговори у тренутку сазнања само 
утемељени, да је постојао основ за њихово заснивање.

На овом месту је, као и код других законодавних дилема, згодно 
погледати како се о томе изјашњавају предлози за хармонизацију уго-
ворног права.

Према PECL, дужник може у односу на пријемника истаћи све мате-
ријалне и процесне приговоре у погледу уступљеног потраживања које је 
дужник могао употребити према уступиоцу.1714 Притом није од значаја 

‘которые он имел против первоначального кредитора к моменту получения уве-
домления’).“ Чл. 386 РГЗ. За коментар видети: А. Борисов (2008), стр. 350.

1709 Видети: § 404 НГЗ. За израелско право се предлаже слично правило да „захтеве 
које је дужник имао према уступиоцу, који се не тичу уступљеног права, дужник 
може истицати према пријемнику само ако је основ за такав захтев постојао пре 
дужниковог сазнања за уступање.“ Чл. 137 (c) Нацрт ИзГЗ.

1710 Прописано временско ограничење се мора шире тумачити, тако да се могућност 
одбране дужника услед цесије не погорша. Видети: Münchener, Roth, II (2007), стр. 
2527.

1711 Staudinger, Busche, II (2005), стр. 207–208. У Италији је становиште правне науке 
и судске праксе да дужник може цесионару истицати приговоре које има према 
цеденту, ако су околности на којима се приговор темељи настале пре нотификације. 
Наведено према: H. Markovinović (2005), стр. 217.

1712 Чл. 169 (1) ШвОЗ. Коментар уз чл. 169 ШвОЗ. Basler, Girsberger (2007), стр. 884.
1713 Коментар уз чл. 169 ШвОЗ. Basler, Girsberger (2007), стр. 885.
1714 Чл. 11:307 (1) PECL.
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да ли је основ приговора настао пре или после обавештења о уступању 
(енг. „ground of defence arose before or after the notice of assignment“).1715

Према Принципима UNIDROIT, нема ограничења у погледу време-
на до ког приговор мора настати. Битно је само да га је дужник могао 
искористити у односу на уступиоца. Није искључено да је приговор 
постао доступан дужнику након уступања, односно након пријема но-
тификације.1716

Према Конвенцији UNCITRAL о уступању, приговори које дужник 
може истаћи пријемнику могу настати из изворног уговора, али и било 
ког уговора који је део исте трансакције (енг. „original contract, or any 
other contract that was part of the same transaction“).1717

Према DCFR, дужник може изјавити у односу на пријемника све 
материјалне и процесне приговоре, на захтев заснован на уступљеном 
праву, које је могао истаћи у односу на уступиоца. У том смислу не 
постоји било какво везивање тих приговора за тренутак цесије или саз-
нања за цесију.1718

а) Препорука

Сматрамо да наше право (у тумачењу одредаба ЗОО, односно 
у НСГЗ) мора да се изјасни у прилог решења да дужник може према 
пријемнику истаћи приговоре које је имао према уступиоцу, без обзи-
ра на то да ли су све претпоставке за истицање тих приговора оства-
рене.1719 Дакле, чак и оне приговоре који према уступиоцу нису сасвим 
стечени. Довољно је да приговор у тренутку сазнања за уступање има 
основ у облигационом односу из кога уступљена тражбина извире, то 
јест да је приговор у тренутку сазнања за уступање утемељен.1720

Другим речима, у тренутку сазнања за цесију приговор мора бити 
макар потенцијалан. Према неким ауторима, овде је неопходно напра-
вити разлику између приговора који произилазе из истог уговора као 
уступљено потраживање, с једне стране, и приговора из неког другог 
облигационог односа између дужника и уступиоца, с друге стране. За 
прве приговоре није значајно да ли је њихов основ настао пре или по-

1715 Видети: Lando, Clive, Prum, Zimmermann (eds.), PECL: III (2003), стр. 117.
1716 Коментар уз 9.1.13 (1) Принципа UNIDROIT, F. Mazza у: Vogenauer, Kleinheisterkamp 

(2009), стр. 1013.
1717 У том смислу и UNCITRAL-ов Законодавни водич. Препорука 120 UNCITRAL Leg-

islative Guide on Secured Transactions (2010).
1718 Енг. „This is so whether the grounds of defence arose before or after the notice of assign-

ment“. Коментар уз III.– 5: 116, C. Von Bar, E. Clive (eds.), II (2009), стр. 1057.
1719 Енг. „The defence need not have fully materialized at the time of the assignment or of 

its notification; only a general basis for the defence must have existed at that time in the 
contractual relationship...“ H. Kötz (1992), стр. 90.

1720 M. Juhart (1996), стр. 101.
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сле уступања, пре или после нотификације.1721 Нама се чини да је у си-
туацији када су уступљена тражбина и приговор генерисани из правног 
односа дужника и изворног повериоца, довољно рећи да је дужнику на 
располагању сваки приговор утемељен у тренутку сазнања за цесију.1722 
Чини се да је ово природна последица идентитета тражбине и принципа 
недодирљивости дужникове правне позиције.

На основу свега изреченог, сматрамо да би правило којим се уређују 
дужникови приговори према уступиоцу у нашем праву могло да гласи:

Дужник може истаћи пријемнику, осим приговора које има према 
њему, и оне приговоре који су до часа када је сазнао за уступање уте-
мељени у његовом правном односу са уступиоцем.

2.4.5.2. Заснованост приговора компензације

У нашој правној књижевности се, у погледу времена настанка, при-
говор компензације углавном не издваја као специфичан. „Дужник има 
право и да потраживање које има према старом повериоцу и које је до 
сазнања за уступање тражбине могао да пребије са својим дугом, пре-
бије и са новим повериоцем. Услов за то је да је приговор пребијања 
постојао пре него што је дужник сазнао за уступање потраживања.“1723 
Закон, међутим, не тражи да сви услови за компензацију буду испуњени 
у тренутку сазнања за цесију. Дужник може пријемнику пребити и она 
своја потраживања од уступиоца која је стекао пре обавештења о усту-
пању, а чији рок за испуњење није био доспео у часу када је обавештен 
о уступању, али само ако тај рок пада пре рока за испуњење уступљеног 
потраживања или у исто време.1724

У упоредном праву се приговор компензације углавном издваја у 
односу на друге приговоре, а време настанка противтражбине подобне 
за компензацију са уступљеним потраживањем посебно регулише.

У немачком праву, дужник може пребити са пријемником сваку 
тражбину коју је могао компензовати према цеденту, осим оних је сте-
као по сазнању за уступање.1725

1721 H. Kötz (1992), стр. 89.
1722 Упоредити: H. Kötz, A. Flessner (1997), стр. 283.
1723 Видети: Коментар уз чл. 440 ЗОО, С. Аранђеловић у: Благојевић, Круљ (ред.), I 

(1983), стр. 1238. „На пример цесус је посебном облигационом односу према це-
сионару, и то тако да је он, то јест цесус, поверилац и потражује од цесионара као 
свог дужника исти износ доспелог потраживања који је дуговао цеденту, односно 
сада цесионару, због чега истакне компензациони приговор према цесионару..., и 
то до тренутка нотификације, односно часа када је сазнао за цесију.“ Видети: О. 
Антић (2011а), стр. 126.

1724 Чл. 340, ст. 2 ЗОО.
1725 § 406 НГЗ. Опширније J. Klauer Rakob, „Germany“ у: Sigman, Kieninger (eds.), (2009), 

стр. 115. У Шпанији, дужник може да компензује сва потраживања која је имао пре 
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У енглеском праву се начелно сматра да је дужник овлашћен да 
истак не контрапотраживање до тренутка обавештења о уступању.1726 
Притом се прави разлика између компензације унутар једног прав-
ног односа (енг. „transaction set-off “) и независне компензације (енг. 
„independent set-off “).1727 Није, дакле, неопходно да је контрапотражи-
вање потекло из истог уговора нити да је са њим повезано.1728 Међутим, 
дужник који прими обавештење о уступању не може остварити компен-
зацију у погледу потраживања која произилазе из новог пословања са 
изворним повериоцем.1729

Према PECL, дужник може истаћи приговор компензације у односу 
на пријемника ако му је био доступан према уступиоцу у погледу про-
тивпотраживања, постојећег у тренутку нотификације,1730 или ако је 
блиско повезано са уступљеним потраживањем (енг. „closely connected 
with the assigned claim“).1731 Видимо, дакле, да према PECL за такву ком-
пензацију није неопходно да је противпотраживање према уступиоцу 
постојало у тренутку нотификације, ако је блиско повезано са уступље-
ним потраживањем.

Сходно Принципима UNIDROIT, дужник према уступиоцу може 
истицати приговор компензације доступан дужнику (енг. „available to 
the obligor“) наспрам уступиоца до тренутка нотификације.1732

Конвенција UNCITRAL о уступању не поставља било какво вре-
менско ограничење за настанак приговора компензације, све док про-
тивпотраживање има свој корен у изворном уговору (енг. „original 
contract“), или било ком уговору који је део исте трансакције (енг. „or 
any other contract that was part of the same transaction“).1733 Дужник се 

уступања, али и после уступања, до тренутка када је сазнао за уступање. C. Garcia, 
„Spain“ у: Sigman, Kieninger (eds.), (2009), стр. 237.

1726 Видети: G. Mccormack (2004), стр. 234.
1727 Видети: Goode, Gullifer (2008), стр. 276.
1728 Мада се у неким одлукама енглеских судова јавља и супротно становиште. „Потра-

живање које није ни на који начин повезано са уговором из кога је настало усту-
пљено потраживање не може бити компензовано са пријемником.“ Stoddart v Union 
Trust Ltd [1912] 1 KB 181. Опширније видети: Furmston, Cheshire, Fifoot (2007), стр. 
655.

1729 Видети: Goode/Gullifer (2008), стр. 288.
1730 Чл. 11:307 (2) (а) PECL.
1731 Чл. 11:307 (2) (б) PECL.
1732 Енг. „Up to the time notice of assignment was received“, чл. 9.1.13 (2) Принципа UN-

IDROIT. Видети: Коментар уз чл. 9.1.13 (2) Принципа UNIDROIT. P. Pichonnaz y: 
Vogenauer, Kleinheisterkamp (eds.), (2009), стр. 1014–1015. Тако и Отава конвенција 
о факторингу, приговори „који су доспупни дужнику у тренутку када му је 
достављено писмено обавештење о уступању“ (енг. „available to the debtor at the 
time a notice in writing of assignment conforming to Article 8 (1) was given to the debt-
or“). Видети: чл. 9 (2) Конвенције о факторингу.

1733 Чл. 18 (1) Конвенције UNCITRAL о уступању (2004).
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може послужити и другим приговорима компензације (енг. „other rights 
of set-off “), али само ако су били доступни (енг. „available“) у тренутку 
када је примио обавештење о уступању.1734

Сходно DCFR, дужник може компензовати према пријемнику сва 
права која су му била доступна наспрам противпотраживања уступи-
оца ако постоје у тренутку када дужник више не може одужити обаве-
зу испуњењем уступиоцу1735 или која су уско повезана са уступљеним 
правом (енг. „closely connected with the assigned right“).1736

а) Препорука

Изгледа да се код приговора компензације може прихватити модел 
према коме је у једном правном односу који чине изворни уговор и дру-
ги уговори који су део исте трансакције, компензација доступна дужни-
ку пре и после обавештења о уступању.1737 На пример, неко лице прода 
опрему купцу по цени од милион евра, на пет годишњих рата од по 200 
хиљада евра. Посебним уговором продавац пристане да сервисира про-
дату опрему на период од пет година. Ако продавац потом уступи своја 
права по основу уговора о продаји неком трећем лицу, купац (дужник) 
може потраживање накнаде штете према продавцу (уступиоцу), које је 
настало као резултат повреде његове обавезе из уговора о сервисирању, 
компензовати са потраживањем цене коју захтева пријемник.1738

Сматра се, дакле, да је компензација могућа ако је потраживање 
које се пребија настало из правног посла закљученог пре обавештења 
о уступању, при чему није од значаја да ли је конкретно потраживање 
настало пре или после обавештења.1739 Изгледа разумно да се против-
потраживања у блиској вези са уступљеним потраживањем тиме могу 
компензовати.1740

1734 Енг. „The debtor may raise against the assignee any other right of set-off, provided that it 
was available to the debtor at the time notification of the assignment was received by the 
debtor.“ Чл. 18 (2) Конвенције UNCITRAL о уступању (2004).

1735 Енг. „Existing at the time when the debtor could no longer obtain a discharge by per-
forming to the assignor.“ Видети: чл. III.–5:116 (3) (a) DCFR.

1736 Чл. III.–5:116 (3) (b) DCFR.
1737 C. Walsh у: Eidenmüller, Kieninger (2008), стр. 328–329.
1738 Пример наведен према: Lando, Clive, Prum, Zimmermann (eds.), PECL: III (2003), 

стр. 118. Супротно у нашој литератури Б. Гавански: „Приговор накнаде штете 
претрпљене због цедентове доцње која може настати цесусу и после сазнања за 
цесију, цесус може истаћи једино цеденту.“ Б. Гавански (1982), стр. 88.

1739 R. Derham (2003), стр. 808. Тако је и у руском праву, компензација могућа ако пот-
раживање проистиче из основа (руск. „требование возникло по основанию“) који 
је постојао у часу када је дужник примио обавештење о уступању и када је пот-
раживање доспело пре обавештења или рок доспећа није одређен или је везан за 
позив на испуњење. Чл. 412 (2) РГЗ. За коментар видети: А. Борисов (2008), стр. 
378–379. 

1740 Видети: Lando, Clive, Prum, Zimmermann (eds.) PECL: III (2003), стр. 119.
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Насупрот томе, приговори компензације у погледу независних 
тражбина могу се истицати према пријемнику само ако су били доступ-
ни дужнику у тренутку нотификације.1741

Aкo je дужник обавештен о уступању, било би противно начелу са-
весности и поштења омогућити дужнику да компензује независна про-
тивпотраживања, из новог пословања са уступиоцем, и да на тај начин 
утиче на остварење пријемникових права.1742

Овај приступ, чини се, пружа адекватну заштиту дужнику који се 
поуздао у могућност компензације, али узима у обзир и околност да је 
компензација дужникових захтева са уступљеном тражбином изузетак 
од правила да је директна узајамност услов за компензацију. Ако се има 
на уму да је овде узајамност потраживања само посредна, дужник не 
може компензовати према пријемнику оне своје тражбине које нису у 
блиској вези са уговором извором уступљене тражбине, а настале су 
према уступиоцу по дужниковом сазнању за цесију.

Као што смо већ казали, противтражбина не мора бити доспела у 
тренутку нотификације, ако је debitum in praesenti, solvendum in futuro. 
Међутим, према општим правилима компензације противтражби-
на мора бити доспела најкасније у тренутку када је дужник позван на 
испу њење.1743

На основу свега изреченог, сматрамо да правило које се односи на 
пребијање дужникових противтражбина са уступљеним потраживањем 
треба да гласи: 1744

Дужник уступљеног потраживања може пребити пријемнику своја 
потраживања према уступиоцу, доспела најкасније до часа када је дуж-
ник позван на испуњење, ако су настала до часа сазнања за цесију или су 
уско повезана са уступљеним правом.

2.4.5.3. Адресати приговора
У правној књижевности се обично наводи да цесус може истицати 

према цесионару све „оне приговоре који потичу из облигације у којој 

1741 Чл. 18 (2) Конвенције UNCITRAL о уступању, интегрисан као Препорука 120 
UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions (2010).

1742 Видети: Lando, Clive, Prum, Zimmermann (eds.), PECL: III (2003), стр. 119.
1743 Противтражбина мора бити доспела најкасније у тренутку када је дужник у погле-

ду уступљеног права позван на испуњење (енг. „cross-right should have matured by 
the time the debtor is called upon to give performance of the assigned right“). Коментар 
уз III.–5:116 (3) (a) (b) DCFR. Видети: C. Von Bar, E. Clive (eds.), II (2009), стр. 1059. 
Тако и Коментар уз чл. 11:307 (2) (a) (b) PECL. Видети: Lando, Clive, Prum, Zimmer-
mann (eds.), PECL: III (2003), стр. 119. У француском праву, ако је право засновано, 
али није доспело онда мора бити доспело у тренутку када пријемник захтева 
плаћање. Белешке уз III.–5:116, C. Von Bar, E. Clive (eds.), II (2009), стр. 1060. 

1744 Чл. 340 ЗОО, ст. 1 и ст. 2 и чл. 384, ст. 1 и ст. 2 НСГЗ.
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је он дужник, на пример, приговор застарелости, приговор ништавости 
због мана воље и др.“, које је могао истицати према цеденту до часа саз-
нања за цесију.1745

Према мишљењу проф. Перовића, „разлика је у томе што те приго-
воре дужник може да истиче према уступиоцу до часа обавештења о ус-
тупању, пријемнику после тога“.1746 Другим речима, кључни моменат у 
опредељењу адресата којем дужник истиче приговоре је нотификација. 
Сви приговори до нотификације изјављују се уступиоцу, а након тога 
пријемнику.

Ако се погледају, на пример, приговор којим се оспорава валидност 
уговора извора уступљене тражбине и приговор неиспуњења обавезе из 
изворног уговора, чини се да није могуће са извесношћу закључити ко 
је њихов адресат, те да се овде мора увести подела приговора: на приго-
воре који се тичу заснивања облигационог односа и приговоре који се 
тичу развоја (одвијања) облигационог односа.

а) Приговори који се тичу заснивања облигационог односа

Ако се неки уговор извор уступљене тражбине може оспорити због 
мањкавости дужникове воље, онда овај уговор може (уколико још нису 
истекли одговорајући преклузивни рокови) бити оспорен и након це-
сије.1747 То је неспорно, загонетно је само коме дужник треба да учини 
изјаву о оспоравању: цеденту или цесионару.

Када је уговор извор потраживања рушљив, цесус, ако је он лице у 
чијем интересу је рушљивост установљена, може искључиво изворном 
повериоцу (цеденту) као уговорној страни истаћи захтев за поништење 
уговора.1748 Иако се овај приговор у материјалном смислу, као правна 
радња, може упутити само цеденту, по логици односа успостављених 
цесијом, његово дејство погађа и везу дужника и цесионара.1749

У немачком праву се истиче да се захтев за поништај односи на 
закључење уговора, дакле размену изјава воље у којој цесионар није 
учествовао. У прилог томе се може навести и аргумент да, у случају 
заблуде,1750 цедент (а не цесионар) стиче захтев за накнадом штете од 

1745 В. Станковић (1978), стр. 130.

1746 Видети: Коментар уз чл. 440, С. Перовић, Д. Стојановић, I (1980), стр. 995.
1747 K. Nörr у: Nörr, Scheyhing, Pöggeler (1999), стр. 41.
1748 „У природи оваквог приговора јесте вршење правне моћи усмерене на преображај 

одређеног правног односа који је раније успостављен са цедентом. Он је зато нуж-
но везан за уговорне стране из основног посла, па сем њих, нити неко други може 
да их изјави, нити да их прими.“ Б. Гавански (1982), стр. 85.

1749 Б. Гавански (1982), стр. 87.
1750 „Ко је код давања изјаве воље био у заблуди око њеног садржаја или уопше није 

желео да да изјаву одређеног садржаја, може да оспори ову изјаву ако се претпо-
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дужника који се позвао на рушљивост.1751 Дакле, стоји с разлогом да се 
треба држати цедента као адресата изјаве о поништају.1752

б) Приговори који се тичу развоја (одвијања) облигационог односа

Досадашње излагање није пољуљало тезу да се сви приговори и 
правна средства, које је дужник стекао према уступиоцу, могу истаћи 
пријемнику ако су стечени после дужниковог сазнања за цесију.

Међутим, ако је уговор извор уступљене тражбине синалагмати-
чан, и цедент је преузео неку обавезу према цесусу. У случају када це-
дент повреди уговор, цесус се и према пријемнику може послужити 
оним правним средствима којим се штити еквивалентност узајамних 
давања. Ако се за пример узме типичан двостранообвезујући уговор 
– продаја, и ситуација када је продавац уступио продајну цену и о 
томе обаве стио купца, а након тога није испоручио робу купцу, или 
је испоручио робу која по својим одликама не одговара ономе што је 
уговорено. У случају неадекватног испуњења, купцу стоје на распола-
гању одређена правна средства. Обично се каже да купац има „право 
избора: а) оду стати од уговора и испоручену робу ставити продавцу 
на располагање; б) тражити испуњење уговора, а испоручену робу ста-
вити продавцу на располагање; в) тражити снижење цене сразмерно 
мањој вредности испоручене робе; д) тражити да продавац у приме-
реном року отклони недостатке, ако су они отклоњиви“.1753 Ово купче-
во право није притом условљено било каквом сагласношћу продавца. 
Дужник своја права не може искористити за наметање одговорности 
пријемнику за испуњење цедентове обавезе.1754 Ово, као што је из на-
шег примера видљиво, нису приговори који нужно постоје у часу саз-
нања за уступање, али се у савременом праву такав захтев за истицање 
приговора и не поставља.1755 У немачком праву је, као што смо већ ис-
такли, довољно да су приговори „засновани“ (нем. „begründet“) у тре-

стави да је он не би дао по знању стања ствари и разумном вредновању случаја“ (§ 
119 НГЗ).

1751 § 122 НГЗ. У том смислу и ЗОО, у погледу одговорности за поништење уговора, 
доноси правило да је „уговарач на чијој је страни узрок рушљивости одговоран 
свом сауговарачу за штету коју трпи због поништења уговора, ако овај није знао 
ни морао знати за постојање узрока рушљивости уговора.“ Видети: чл. 115 ЗОО.

1752 Међутим, ако се мана воље односи искључиво на уступљено потраживање, онда 
се према неким ауторима и цесионар посматра као могући адресат. K. Nörr у: Nörr, 
Scheyhing, Pöggeler (1999), стр. 41.

1753 Уз могућност кумулације са накнадом штете. Jakša Barbić, „Pravo kupca u slučaju 
isporuke robe s nedostacima u kvalitetu“, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 1–2/1965, 
стр. 127.

1754 Енг. „The right cannot be used by the debtor to impose on the assignee an affirmative 
liability.“ H. Kötz (1992), стр. 90.

1755 Супротно становише по коме „после сазнања за цесију, све приговоре цесус може 
да истиче само цесионару“. Видети: З. Стефановић (2010), стр. 329.
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нутку уступања.1756 Ово је најчешће формулисано тако да приговор 
у време уступања само мора имати свој основ у облигационом одно-
су.1757 Купац се, дакле, може ослонити на ове приговоре, при чему није 
неопходно да је чињенично стање које заснива приговор већ постојало 
пре цесије или већ било окончано.1758

Осим права на раскид уговора и накнаду штете, типична правна 
средства која у таквој ситуацији стоје на располагању дужнику су сва-
како приговор неиспуњења уговора и приговор неуредног испуњења 
уговора.

б.а. Приговор неиспуњеног уговора (exeptio non adimpleti contractus)

Цесијом се могу уступити и потраживања из узајамнообвезујућих 
уговора. У овом случају, пријемник је у својству новог имаоца траж-
бине овлашћен да захтева њено испуњење, а да притом нема никаквих 
обавеза према дужнику. Међутим, кад је уступљено право условљено 
уступиочевом чинидбом, пријемник не може захтевати извршење од 
дужника ако уступилац са своје стране није одужио уговорену обавезу 
(енг. „unless the assignor has performed“).1759 Ово становиште је широ-
ко заступљено у упоредном праву.1760„Код узајамних или реципрочних 
уговора ни једна страна није дужна да прва изврши уговор, јер се оба-
везе из овог уговора, по правилу извршавају једновремено.“1761 Дужник 
од кога пријемник захтева испуњење у случају када уступилац према 
њему није испунио своју обавезу, нити је понудио испуњење може ис-
таћи приговор неиспуњеног уговора (нем. ‘die Einrede des nichterfüllten 
Vertages’).“1762 Пријемник, истина, не одговара дужнику за испуњење 
обавезе, али се дужник може бранити, односно одбити испуњење оба-
везе према пријемнику, ако обавеза уступиоца према њему није одуже-
на на одговарајући начин.1763 У аустријској литератури се стога истиче 
да у случају синалагматског односа покрића „цесионар може од цесуса 

1756 Staudinger, Busche, II (2005), стр. 207.
1757 Münchener, Roth, II (2007), стр. 2527.
1758 K. Nörr у: Nörr, Scheyhing, Pöggeler (1999), стр. 40.

1759 G. Tolhurst (2006), стр. 408.
1760 Према Принципима UNIDROIT, овај приговор се може истаћи без обзира на раз-

логе због којих је дошло до неиспуњења. Суспензија облигације је могућа у случају 
потпуног неизвршења од уступиоца, али и извршења са недостатком. Комeнтар уз 
чл. 7.1.3 Принципа UNIDROIT. Видети: H. Schelhaas у: Vogenauer, Kleinheisterkamp 
(2009), стр. 739–741.

1761 О приговору због неједновремене чинидбе Л. Марковић (1997), стр. 230. Видети и 
Д. Хибер у: Антић, Хибер, Ђурђевић (2011), стр. 16.

1762 „Ако дужник не испуни своје обавезе из двостранообвезујућег уговора, поверилац 
тада има право да ускрати њему дугујућу противчинидбу (нем. „Gegenleistung“). I. 
Schwenzer (1982), стр. 224.

1763 Видети: Lando, Clive, Prum, Zimmermann (eds.), PECL: III (2003), стр. 118.
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захтевати само чинидбу, дам да даш, (нем. ‘Zug um Zug’) за извршење 
противчинидбе од стране цедента.“1764

У холандском праву, дужник који има потраживање према повери-
оцу може да задржи испуњење док његово потраживање не буде испу-
њено. Ово само ако постоји довољна веза између захтева и обавезе која 
оправдава ово задржавање.1765

Овом питању се на готово идентичан начин приступа и у нашем 
праву, како у правној књижевности, где се наглашава да иако цесус 
нема непосредни захтев према цесионару, он може уложити приговор 
неизвршеног уговора захтевајући извршење права које му припада про-
тиву цедента,1766 тако и у судској пракси, која закључује да „пријемник 
(цесионар) не може захтевати од дужника (цесуса) наплату пренесеног 
потраживања, ако уступилац (цедент) није испунио своју обавезу према 
дужнику, која је била услов за испуњење обавезе дужника.“1767

б.б. Приговор неуредног испуњења
(exeptio non rite adimpleti contractus)1768

Осим приговора неиспуњеног уговора, дужник може истица-
ти и приговор неуредно испуњеног уговора (exeptio non rite adimpleti 
contractus),1769 на пример, да испоручена роба по количини или квали-
тету није саобразна ономе што је уговорено.

1764 M. Lukas (2000), стр. 249.
1765 Видети: 6:52 (1) ХГЗ. Ова се веза претпоставља, inter alia у случају да је реципрочна 

облигација произашла из истог правног односа или претходног редовног посло-
вања између страна. Видети: 6:52 (2) ХГЗ.

1766 Пресудом треба да буде обвезан цесус на извршење уговорне обавезе према цеси-
онару, истовремено када и цедент изврши обавезу према цесусу. Ово извршење би 
зависило од добре воље цедента, међутим то већ улази у сферу односа цедента и 
цесионара, а не цесуса. Видети: Боривоје Старовић, Приговор неизвршеног уговора 
(exeptio non adimpleti contractus), Београд 1966, стр. 88.

1767 У недостатку пригодне новије одлуке, наводимо ону суда БиХ. „Пријемник (цеси-
онар) не може захтијевати од дужника (цесуса) наплату пренесеног потраживања 
ако уступилац (цедент) није испунио своју обавезу према дужнику, која је била 
услов за испуњење обавезе дужника. Како је закуподавац као цедент само уступио 
своје потраживање по основу закупнине (а не и уговор о закупу) које је имао пре-
ма туженом (као дужнику – цесусу) на тужитеља (цесионара), а које је још у врије-
ме уступања било сумњиво и које се цесијом ни у чему не мијења (чл. 436. ЗОО), 
првостепени суд је погрешно закључио да је тужбени захтјев основан.“ Закупода-
вац није ни имао за спорни период право на закупнину, па то потраживање које је 
предмет спора није могао ни пренијети на тужитеља. Врховни суд Федерације БиХ, 
број: Пж–139/98 од 30. јула 1998. године – Билтен ВСФБиХ, бр. 2/1998, одл. 20, стр. 
21. Видети: Hajdarević, Tajić, Simović, I (2011), стр. 980.

1768 Опширније о дејствима овог приговора и његовом односу према приговору неиз-
вршеног уговора. Б. Старовић (1966), стр. 99–105.

1769 Л. Марковић (1997), стр. 232.
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б.в. Адресати приговора насталих по сазнању дужника за цесију

Поставља се питање на чију адресу купац који је пре повреде уго-
вора обавештен о уступању цене треба да упути правна средства која 
му стоје на располагању услед неадекватног испуњења, на пример, 
коме враћа робу која по квалитету није саобразна уговореној (енг. „non 
conforming goods“),1770 односно од кога тражи отклањање недостата-
ка1771 односно замену робе1772 и сл. Повредом уговора, скуп чињеница 
које отварају могућност приговора је само допуњен, иако је до кршења 
уговора дошло накнадно, основ продавчеве обавезе је постојао у тре-
нутку сазнања за цесију. Дужник ће ова правна средства најпре истаћи 
уступиоцу, који је као продавац учествовао у креирању уговора о про-
даји, али и у његовој повреди. Ово је неспорно, ако је преглед испору-
чене робе извршен у присуству обеју страна, дужник (купац) је дужан 
своје примедбе због видљивих недостатака саопштити продавцу одмах, 
иначе губи право које му по том основу припада.1773 Слично је и са за-
хтевом за испоруку додатне количине робе.1774 Није дакле од значаја да 
ли је испоручилац робе своје потраживање цене из уговора о продаји 
претходно уступио и о томе обавестио купца.

Правноприродно, ако уступилац не удовољи средствима одбране: 
не отклони недостатке или не испоручи робу одговарајућег квалитета, 
дужник свој (секундарни) захтев за накнадом штете може, према опш-
тим правилима, пребити са пријемниковим захтевом за исплату усту-
пљене цене.

Ако цедент уступи потраживање цесионару, тако да овај не пре-
узме заједно с њим обавезу из узајамнообвезујућег уговора, долaзи 

1770 За коментар у погледу могућности враћања робе која није саобразна уговореној 
видети: M. Müler – Chen у: Schlechtriem, Schwenzer (2010), стр. 717–718.

1771 Чл. 46 (3) CISG. За коментар видети: M. Müler – Chen у: Schlechtriem, Schwenzer 
(2010), стр. 719–722. 

1772 Када је испоручена роба са недостатком купац може захтевати испоруку друге 
робе (енг. „substitute goods“). Према CISG, само ако постоји битна повреда уговора 
чл. 46 (2) CISG. За коментар видети: M. Müler – Chen у: Schlechtriem, Schwenzer 
(2010), стр. 710–716.

1773 Чл. 481, ст. 2 ЗОО. „Привредни промет не трпи неизвесност па рекламација на 
квалитет у погледу видљивих недостатака робе, кад је преглед робе извршен на 
уобичајен начин у присуству обеју странака, мора бити уложен без одлагања и то 
одмах.“ Пресуда Врховног суда Србије, Прев. 224/97 од 3. јуна 1997. Наведено пре-
ма: Митровић, Голубовић (2000), стр. 36.

1774 „Када испоручена роба има скривене недостатке који се нису могли открити обич-
ним прегледом, а купац је без одлагања након утврђивања недостатака, чим је то 
према редовном току ствари било могуће, обавестио продавца о тим недостацима, 
тада купац има право да захтева испоруку додатне количине робе.“ Пресуда Вр-
ховног суда Србије, Прев. 159/94 од 8. 6. 1994. Наведено према: Митровић, Голубо-
вић (2000), стр. 38.
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дo раздвајања синалагме у триангуларном односу (нем. „Spaltung des 
synallagmas im Dreiecksverhältnis“).1775 Међутим, то још увек не значи 
да је једностраним актом цедента развргнута кауза из двостранооб-
везујућег уговора.1776 Дужникова сагласност није потребна управо зато 
што се у каузи првобитне облигације ништа не мења.1777 Дужник не 
одустаје од циља на који је пристао приликом закључења изворне об-
лигације. Обвезујућа снага изворног уговора се цесијом не гаси, тако 
да дужник не губи могућност истицања правних средстава из уговора 
креатора (фр. „contrat génératur“).1778 То се, пре свега, односи на средс-
тва која се тичу каузе изворног уговора, као разлога због кога се дуж-
ник обвезао: приговор неиспуњења и раскид због неиспуњења.

Пријемник вуче своје право на захтев из (каузе) каузалног односа 
изворних уговарача, што логично значи да било који облик одсуства ка-
узе, што је и цедентово неиспуњење престације цесусу, даје право цесусу 
да одбије испуњење према цесионару.1779Ако је уговор извор тражбине 
синалагматичан, забрана погоршања правног положаја цесуса обухвата 
и његову позицију повериоца противчинидбе.1780 Другим речима, код 
узајамног уговора синалагматска обележја уступљеног потраживања 
представљају компоненту његовог идентитета.1781

Тако се у немачком праву истиче да је формулацијом по којој при-
говори који дужнику стоје на располагању морају бити „засновани у 
тренутку уступања потраживања, законодавцу само делимично успело 
да изрази динамички аспект који се налази у сваком уговорном односу 
и у сваком идентитету; стога треба изабрати ону формулацију коју је 
одабарао Царски суд, по којој дужнику припадају сва противсредства 
која произилазе из даљег развоја уговорног односа“.1782

1775 I. Schwenzer (1982), стр. 224.
1776 „Правило једновременог извршења обавезе, које се заснива на односу узајамности 

облигација из двостраног уговора, не може се негирати самовољним поступком 
једне стране уговорнице.“ Б. Старовић (1966), стр. 87.

1777 Доказ овоме је и правило да је потраживање intuitu paersonae непреносиво. Ово 
из разлога што промена личности повериоца код таквог уговора онемогућава 
дужнику да помоћу своје облигације следи циљ који би остварио са оригиналним 
повериоцем. Laurent Aynès, La Cession de Contract, at Les Opérations Juridiques à Trois 
Personnes, Paris 1984, стр. 61.

1778 L. Aynès (1984), стр. 61.
1779 Као што би могао изјавити такав приговор према цеденту да није дошло до усту-

пања. Тако о односу „позајмљене каузе“ и приговора exeptio non adimpleti contractus, 
код уговора у корист трећег. О. Антић (2011а), стр. 367.

1780 M. Lukas (2000), стр. 244.
1781 K. Nörr у: Nörr, Scheyhing, Pöggeler (1999), стр. 37.
1782 RG Rеcht 1909, Nr. 3323. Наведено према: K. Nörr у: Nörr, Scheyhing, Pöggeler (1999), 

стр. 37.
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3. ДЕЈСТВО ЦЕСИЈЕ ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА

3.1 РЕД ПРВЕНСТВА

Није редак случај да се купац (пријемник) тражбине суочи са за-
хтевима трећих лица који претендују на исто право. Та лица (на при-
мер, конкурентни купци) доказују да им потраживање припада, оспора-
вајући пријемнику да је ималац тражбине. У неким ситуацијама, трећа 
лица признају пријемнику „влаштину“ на тражбини, али тврде да они 
имају неко уже право (на пример, залогу или плодоуживање).1783

Цесија, као објективна околност, делује према свима, па су трећа 
лица дужна уважавати ову имовинску промену.1784 Међутим, нису све 
конкретне ситуације у праву једнаке и зато, поред овог општег правила, 
правни поредак мора разрадити посебна правила којим разрешава ди-
леме: чије је право прече, односно коме у сукобу права које је прибавио 
купац тражбине и права трећих лица дати предност?

3.1.1. Купац тражбине – конкурентни купац исте 
тражбине

Тражбина је једно бестелесно добро. Ако се има у виду да му недо-
стаје материјалност, куповина овог добра је нарочито ризична. Недос-
татак публицитета цесије отвара могућност да продавац исту тражбину 
прода различитим купцима.

Овде најпре треба направити одређену терминолошку и појмовну 
разлику између ланчане (каскадне) цесије, где потраживање иде са це-
сионара на цесионара и двоструке1785 (вишеструке, конкурентске) це-
сије, где исто лице уступа једно потраживање неколицини.

Код каскадног уступања, пренос тражбине је једносмеран:

1783 Питање приоритета се поставља и између: купца тражбине и уступиочевог пове-
риоца који жели да се принудно намири, односно стечајног управника који води 
стечај уступиоца. G. Lubbe у: MacQuen, Zimmermann (eds.), (2006), стр. 316.

1784 Појму супрoтстављивости потраживања не приступа се на исти начин у упоред-
ном праву. С једне стране, француско право поставља генерални принцип суп-
ротстављивости са изузетком цесије, где се морају испоштовати извесне формал-
ности. С друге стране, у немачком праву потраживање има релативно дејство, али 
је цесија апстрактни посао супротстављив erga omnes. E. Cashin-Ritaine (1998), стр. 
79.

1785 Неки аутори за закључење два уговора о уступању користе синтагму „дупло 
усту пање“ (енг. „double cession“), a фразу друго уступање (енг. „second cession“) у 
ситуацији када је поверилац већ уступио своје право, али са циљем обезбеђења. S. 
Scott (1991), стр. 141.
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С друге стране, конкурентско уступање иде у различитим правцима:

За проучавање дејства цесије наспрам трећих лица је пре свега за-
нимљиво вишеструко (конкурентско) уступање. У овом контексту се 
чини да је једнозначна употреба термина вишеструка цесија и сукце-
сивна цесија1786 (енг. „successive assignment“), без додатног појашњења 
да исто лице (сукцесивно) уступа исту тражбину различитим лицима 
недовољно прецизна. Отуда у сваком конкретном навођењу треба на-
гласити да ли је у питању ланчана цесија (цесија у низу, са пријемника 
на пријемника) или је у питању закључење уговора о уступању истог 
потраживања са више лица – конкурентско (ривалско) уступање.

3.1.1.1. Први у нотификацији, јачи у праву
У нашем праву се традиционално усваја становише да ће „између 

више купаца једног истог тражбеног права бити пречник не онај који 
је први купио, већ онај који је први обзнањен“.1787 Ако је уговор о усту-
пању истог потраживања закључен са више лица, потраживање стиче 
онај о коме је уступилац прво обавестио дужника, односно онај који 
се прво јавио дужнику. Дужник, по правилу, сазнаје да је потраживање 
уступљено од цедента јер на њему лежи дужност нотификације.1788 
Међутим, дужник, као што смо већ истакли, за цесију може дознати и 
од пријемника, али и на неки други начин.

1786 На пример: „У таквим вишеструким уступањима (сукцесивна цесија) обавјешћи-
вање има додатну улогу.“ Tako Zvonimir Slakoper, Vilim Gorenc uz suradnju Mаје Bu-
kovac Puvača, Obvezno pravo, Opći dio, Zagreb 2009, стр. 463.

1787 Ж. Перић, I (1920), стр. 67.
1788 Коментар чл. 439 ЗОО. Ivan Bukljaš, Komentar Zakona o obveznim odnosima, Opći i 

posebni dio obligacija, Zagreb, стр. 171.

УСТУПИЛАЦ ПРИЈЕМНИК
НОВИ

ПРИЈЕМНИК

ПРИЈЕМНИК

УСТУПИЛАЦ

КОНКУРЕНТНИ
ПРИЈЕМНИК
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У овом погледу, наше право је, чини се, на линији са италијанским 
правом, у коме важи правило да у случају када је исто потраживање 
предмет више од једног уступања различитим лицима, првенство има 
прво уступање о коме је дужник обавештен (итал. „prevale la cessione 
notificata per prima al debitore“), или које је овај прихватио у форми 
исправе са одређеним датумом.1789

У француском праву, цесија је ваљана на основу сагласне изјаве 
воље уговорника, али је за супротстављивост цесије неопходна нотифи-
кацијa дужника или његов прихват у форми аутентичног акта (фр. „acte 
authentique“).1790 Другим речима, иако цесија производи дејства између 
уговорника од самог закључења уговора, она се не може супротстави-
ти трећим лицима, све док нису испуњене одређене формалности. Овај 
формализам је довео до тога да привредници заобилазе цесију.1791 Међу-
тим, као што смо већ истакли, усвајањем посебног Закона („Loi Dailly“, 
1981),1792 решења француског и немачког права су се приближила,1793 
што је отворило пут за већу учесталост посла цесије на европском тр-
жишту.

Правило по коме ће онај ко је први обавестио дужника имати при-
оритет у односу на онога ко је закључио уговор о уступању без обаве-
штења заступљено је и у праву Енглеске.1794 У том контексту се обич-
но, као референтан, наводи случај Dearle v Hall.1795 Суд овде наглашава 
да онај ко је први извршио нотификацију има приоритет у односу на 
остале пријемнике, осим ако је у тренутку његовог уступања знао 
за претходно уступање.1796 Ако је нотификација изостала, али је дуж-
ник ипак сазнао за прво уступање (енг. „accidental knowledge“), други 
пријемник неће стећи приоритет у односу на првог.1797 Тако је у једном 
случају „trustee“ сматран обавештеним о уступању, пошто је прочитао 
релевантне чињенице у новинама.1798 Овде се пре свега цени околност да 

1789 Чл. 1265 (1) ИГЗ. 
1790 E. Cashin-Ritaine (1998), стр. 84.
1791 E. Cashin-Ritaine (1998), стр. 242.
1792 Сада интегрисан у Монетарни и финансијски закон.
1793 Посао цесије је у немачком праву, као реалан уговор, супротстављив свима од мо-

мента закључења. Међутим, дужник који нема сазнања о цесији може се ваљано 
ослободити обавезе испуњењем према цеденту. Видети: E. Cashin-Ritaine (1998), 
стр. 76.

1794 Goode, McKendrick (2010), стр. 697.
1795 (1828), 3 Russ, 1, 48, 38 E. R. 475, 492.
1796 А. Burrows у: Chitty on Contracts, стр. 1358. Усмено обавештење прибављено у 

редовном току пословања (енг. „in ordinary course of business“) сматра се довољним 
чак и ако обавештење није стигло од пријемника. А. Burrows у: Chitty on Contracts 
(2008), стр. 1359.

1797 М. Smith (2007), стр. 443.
1798 Lloyd v Banks, (1868) LR 3 Ch App 488. Наведено према: М. Smith (2007), стр. 444–

445.
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ли би рационалан послован човек (енг. „rational man“, „man of business“) 
предузео одговарајуће кораке у складу са тим сазнањем.1799

3.1.1.2. Први у цесији, јачи у праву

На супротном крају, у овом погледу стоје они правни пореци који 
доследно примењују становиште да се тражбина преноси самим угово-
ром о цесији, без било каквог додатног акта. То су, пре свих, правни 
системи: Немачке, Аустрије и Швајцарске.

У немачком праву уступање је посао стицања (нем. „Erwerbs-
geschäft“).1800 Да би се уступање одиграло, уступилац мора имати од-
говарајуће овлашћење располагања, то јест да је потраживање на које 
се цесија односи његово и да је реч о потраживању које је уопште ус-
тупиво.1801 Овај принцип долази до изражаја и код вишеструког ус-
тупања (нем. „mehrfache Abtretung“).1802 Неко накнадно (друго) усту-
пање тражбине, код кога цедент није више ималац права, не производи 
дејство.1803

Вишеструка цесија (нем. „Mehrfachzession“) уређена је на сличан 
начин и у аустријском праву. Ако је цедент исту тражбину цедирао 
више пута различитим лицима, у начелу важи само прва цесија, којом 
је тражбина пренета првом цесионару.1804 „Док год посао обвезивања 
и посао располагања падају у исто време, потраживање услед цесије 
излази из имовине цедента и његовог овлашћења располагања (нем. 
„Verfügungsgewalt“) и као такво иде у „влаштину“ првог цесионара.1805 
Сходо томе, цеденту је свако даље располагање уступљеним потражи-
вањем немогуће.1806 Други (привидни) цесионар (нем. „Scheinzessionar“) 
не може стећи потрaживање, чак ни ако му прво уступање није било по-
знато и ако је цедента сматрао имаоцем тражбине. Ово из разлога што 

1799 Међутим, истиче се да сазнање пријемника за претходно уступање, до кога је дошло 
после нотификације, није од значаја. Mutual Life Assurance Society v Langley (1886) 32 
Ch. D. 460. Наведно према: А. Burrows у: Chitty on Contracts (2008), стр. 1358. То 
што је пријемник открио чињеницу претходног уступања у тренутку када је дао 
обавештење није од значаја ако није имао актуелно или конструктивно сазнање у 
тренутку уступања (енг. „constructive knowledge when his own assignment was com-
pleted“). Furmston, Cheshire, Fifoot (2007), стр. 654.

1800 K. Larenz (1987), стр. 575.
1801 Staudinger, Busche, II (2005), стр. 78.
1802 § 408 (1) НГЗ. Palandt, Grüneberg (2010), 597–598.
1803 Münchener, Roth, II (2007), стр. 2464.
1804 I. Ćepulić (1925), стр. 387.
1805 Коментар уз § 1394 АГЗ. Schwimann, Heidinger, VI (2006), стр. 783.
1806 Тражбину стиче само први цесионар. С обзиром на то да нико не може пренети 

више права него што сам има, каснијим цесионарима ништа и не може бити пре-
несено. H. Koziol, R. Welser, II (2007), стр. 124.
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стицање потраживања у доброј вери, осим у изузетним случајевима, 
није могуће.1807 Међутим, и овде важи правило да се дужник који је 
обавештен само о другом (неважећем) уступању ослобађа дуга испу-
њењем привидном цесионару.1808

У швајцарском праву, дужник није само ослобођен обавезе када 
испу ни обавезу цеденту, него и цесионару, пре него што му је нека друга 
цесија пријављена.1809 Према владајућем мишљењу, ослобађајући ефекат 
за дужника који у доброј вери испуни обавезу оном за кога верује да 
је цесионар обухвата и вишеструку цесију, односно чињенично стање у 
коме цедент исто потраживање уступи различитим лицима. Без обзира 
на то што каснији пријемник, због непостојања цедентове моћи распо-
лагања, такво потраживање није ни могао да прибави.1810 Смисао пра-
вила о заштити дужника је такав да се дужник у доброј вери на исти 
начин ослобођа обавезе, чак и кад је прималац испуњења или цедент 
несавестан.1811 На овај начин, то постаје проблем „правог цесионара“ да 
се намири од примаоца испуњења или цедента који је деловао mala fide 
(на пример, да се позива на његово неосновано oбогаћење или да захте-
ва надокнаду штете због повреде уговора).

3.1.1.3. Законодавна дилема

а) Вишеструко уступање

Ризик да један продавац склопи више уговора о продаји увек 
постоји. Ова опасност је наглашена код продаје тражбина које су, по 
својој природи, бестелесна добра. Озбиљан правни поредак се, дакле, 
мора изјаснити о ситуацији када цедент склопи више уговора о усту-
пању истог потраживања са различитим лицима.

Сходно слову ЗОО:
Ако је поверилац уступио исто потраживање разним лицима, 

потраживање припада пријемнику о коме је уступилац прво обавестио 
дужника, односно који се први јавио дужнику.1812

1807 Коментар уз § 1394 АГЗ. Schwimann, Heidinger, VI (2006), стр. 783. 
1808 Ibid. Дужник се ослобађа дуга испуњењем оном повериоцу за којег једино зна. H. 

Koziol, R. Welser, II (2007), стр. 124.
1809 Коментар уз чл. 167 ШвОЗ. Basler, Girsberger (2007), стр. 878.
1810 Према владајућем мишљењу, чл. 167 ШвОЗ је за разлику од одговарајућих одред-

би НГЗ § 407–409 уско формулисан. Коментар уз чл. 167 ШвОЗ. Basler, Girsberger 
(2007), стр. 878.

1811 Коментар уз чл. 167 ШвОЗ. Basler, Girsberger (2007), стр. 879.
1812 Чл. 439 ЗОО, тако и чл. 489 НСГЗ.



302 Ненад С. Тешић: Продаја и пренос потраживања

У упоредном праву, вишеструко уступање1813 (енг. „multiple 
assignment“), по нама терминолошки прикладније конкурентско усту-
пање (енг. „competing assignment“),1814 сагледава се на различите начине.

У француском праву важи правило да се, ако је нотификација изо-
стала, приоритет између два уступања истог потраживања по посебном 
закону („Loi Dailly“, 1981) одређује према датуму сачињавања писме-
на.1815 Међутим, ако пријемник на кога је пренета тражбина по пра-
вилима „Dailly“ уступања, обавести дужника и ако је он једини који је 
ово учинио пре дужниковог испуњења, он стиче приоритет у односу 
на друге пријемнике (без обзира на то да ли је у питању „Dailly“ усту-
пање, уступање према правилима Грађанског законика или залагање). 
Ако је дужник обавештен о више „Dailly“ уступања истог потражи-
вања, приоритет између таквих конкурентних пријемника се одређује 
према времену преноса које је наведено у одговарајућој исправи (фр. 
„borderаu“).1816

Према PECL, у случају више сукцесивних уступања истог права, 
пријемник о чијем уступању је дужник прво обавештен има приоритет 
у односу на било ког ранијег пријемника, ако у тренутку каснијег усту-
пања овај пријемник није знао нити је требало да зна (енг. „neither knew 
nor ought to have known“) за претходно уступање.1817

Према Конвенцији UNCITRAL о уступању, ако дужник прими оба-
вештење да је исти уступилац у више наврата цедирао исту тражбину, 
дужник се ослобађа обавезе ако је испуни у складу са првом нотифика-
цијом.1818 Притом, лице коме је дуг плаћен, са ослобађајућим дејством, 
не мора заиста бити ималац тражбине.1819

1813 Занимљиво је да у Вуковом Речнику није наведен овај појам. Али постоји термин 
„више“, ... adv. 2) (comp. v. много) mehr... В. С. Караџић (1935), стр. 67 и „струка“, 
f .... (3, вела – фела, рука, сижа, сорта). В. С. Караџић (1935), стр. 744. Израз „ви-
шеструка цесија“ се може протумачити тако да тражбина пролази кроз више руку. 
Тако резонујући изгледа да би се, у овом смислу, могао користити и термин „ви-
шестрана цесија“, где се реч „страна“ јавља у смислу partes и указује на то да је 
уговор о цесији закључен са више цесионара (страна). Видети: „страна“, f., В. С. 
Караџић (1935), стр. 741.

1814 Ова синтагма, чини се, обухвата и двоструку цесију и вишеструку цесију, с тим 
што једновремено указује и на постојање супротстављених интереса више лица.

1815 Ово и у погледу оних поверилаца уступиоца који желе да заплене тражбине које 
уступилац има према дужнику. J. Leavy, „France“ y: Sigman, Keininger (eds.) (2009), 
стр. 134.

1816 J. Leavy, „France“ y: Sigman, Keininger (eds.) (2009), стр. 134.
1817 Чл. 11:401 (1) PECL.
1818 „Ако прими обавештења о више уступања истог потраживања предузетих од

истог уступиоца, дужник се ослобађа обавезе ако плати у складу са првопримље-
ном нотификацијом.“ (енг. „the debtor is discharged by paying in accordance with the 
first notification received“). Чл. 17 (4) Конвенције UNCITRAL о уступању (2004). Тако 
и Препорука 119 (d), UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions (2010).

1819 Енг. „the proper payee may not necessarily be the ‘owner’ of the receivable.“ UNCITRAL 
Legislative guide on Secured Transactions (2010), стр. 262.
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Према Принципима UNIDROIT, ако је уступилац цедирао исто 
потраживање двојици или више пријемника, дужник се ослобађа оба-
везе испуњењем по реду пријема обавештења о уступању.1820 Међутим, 
ово правило не говори изричито о томе да ли је такав цесионар овла-
шћен да оно што је примио задржи за себе.1821 Ово правило не улази 
у питање савесности пријемника, што неке ауторе наводи на закључак 
да би према Принципима UNIDROIT несавестан пријемник бржи у но-
тификацији имао приоритет у односу на пријемника који је поступао у 
доброј вери.1822 У недостатку нотификације не узима се у обзир дужни-
ково сазнање за цесију.1823

Према DCFR, када дође до више сукцесивних наводних уступања 
од истог лица неког права на испуњење, пријемник о чијем уступању је 
дужник прво обавештен има приоритет у односу на ранијег пријемника 
ако у тренутку каснијег уступања овај пријемник није знао, нити се од 
њега разумно могло очекивати да зна за претходно уступање.1824

Сходно општем правилу, по првом уступању, уступилац више 
нема тражбину коју би уступио, тако да конкурентни пријемник не 
може ништа да стекне (енг. „subsequent purpoted assignee would take 
nothing“).1825

Први пријемник у спору са каснијим савесним пријемником не 
може да поврати оно што је овом испуњено. „Изиграни“ пријемник би 
имао могућност заштите у односу на уступиоца за повреду уговора која 
је довела до тога неко други оствари приоритет. Међутим, ако је пријем-
ник коме је обавеза испуњена знао или је могао да зна за претходно 
усту пање, тада ће изиграни пријемник моћи да од овог захтева повраћај 
плаћеног, сходно општим правилима о неоснованом обогаћењу.1826

За дужниково пуноважно испуњење није од значаја ни да ли је онај 
пријемник о коме је дужник прво обавештен знао или се од њега раз-

1820 „Ако је иста тражбина уступљена од истог уступиоца двоје или више сукцесивних 
пријемника, дужник се ослобађа обавезе према редоследу по коме је обавештен о 
уступању.“ (енг. „the obligor is discharged by paying according to the order in which the 
notice were received“). Видети: чл. 9.1.11 Принципа UNIDROIT.

1821 Коментар уз чл. 9.1.11 Принципа UNIDROIT. Видети: F. Mazza у: Vogenauer, Klein-
heisterkamp (eds.) (2009), стр. 1006.

1822 Коментар уз чл. 9.1.11 Принципа UNIDROIT. Видети: F. Mazza у: Vogenauer, Klein-
heisterkamp (eds.), (2009), стр. 1006.

1823 Судећи према званичном коментару, овај приступ је усвојен да би се у међународ-
ном промету подстакла нотификација дужника. Коментар уз чл. 9.1.11 Принципа 
UNIDROIT, M. Bonell (ed.), (2006), стр. 468.

1824 Чл. III.–5:121 (1) DCFR.
1825 Коментар уз чл. III.–5:121 DCFR. Видети: C. Von Bar, E. Clive (eds.), II (2009), стр. 

1074.
1826 Коментар уз чл. III.–5:121 DCFR. Видети: C. Von Bar, E. Clive (eds.), II (2009), стр. 

1075.
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умно могло очекивати да зна за претходно уступање. Од дужника се не 
може очекивати да испитује савесност пријемника.1827

Видимо да пројекти хармонизације уговорног права, као и наци-
онална законодавства, усвајају различита, понекад и супротстављена 
становишта у погледу конкурентског уступања, што свакако не пома-
же у отклањању својеврсне конфузије у овом погледу. Иако сви крећу 
од два основна принципа: да „нико не може пренети на другога више 
права него што сам има“ и „први у времену, јачи у праву“, различит 
приступ одмеравању супротстављених интереса, доводи код вишестру-
ке цесије до приличне збрке, нарочито у ситуацијама прекограничног 
уступања.1828

Који приступ у овом погледу усвојити за наше будуће право?

а.а. Селективна конститутивност нотификације

У нашој правној књижевности је општеприхваћена могућност да 
поверилац „исто потраживање уступи неколицини лица“.1829

При томе неки аутори, анализом одредаба ЗОО о вишеструкој це-
сији, закључују да је „правоваљан само уговор о цесији закључен из-
међу цедента и оног цесионара којег је цедент у својој обавести цесу-
су о цесији назначио“.1830 „Тренутак давања обавести цесусу о цесији је 
тренутак наступања одложног услова, под којим је уговор о цесији био 
закључен.“ 1831

Неки цивилисти опет сматрају да је ЗОО „обавештењу дужника од-
носно његовом сазнању о уступању дао врло јако дејство, и то не само у 
односу између дужника, уступиоца и пријемника, већ и у односу на сам 
уговор између уступиоца и пријемника. Обавештење је према овој фор-
мулацији учињено ‘саставним делом цесије’“.1832 Сходно таквом присту-
пу, ЗОО код вишеструког уступања признаје обавештењу конститутив-

1827 Ibid.
1828 Према PECL, дужник који прими обавештење о два или више конкурентна захтева 

за испуњење, може се ослободити обавезе у складу са правом места испуњења, ако 
је ово право исто за све конкуренте, а ако се испуњење дугује у различитим мести-
ма, онда у складу са правом меродавним за потраживање. Видети: Коментар уз чл. 
11:305 PECL. Lando, Clive, Prum, Zimmermann (eds.), PECL: III (2003), стр. 115.

1829 Коментар уз чл. 439 ЗОО. С. Перовић, Д. Стојановић I, (1980), стр. 994; B. Vizner 
(1978), стр. 1438; „Неколико пута разним лицима.“ Видети: С. Јакшић (1960), стр. 
421; Б. Мораит (2010), стр. 119.

1830 „У односу на друге цесионаре на које је тражбина такође била пренесена. али о 
којима цедент није дао обавијест цесионару, недавање обавијести има карактер не-
испуњавања одгодног услова, те у односу на њих уговор као да није ни закључен.“ 
J. Zaninović (1982), стр. 51. 

1831 J. Zaninović (1982), стр. 51. 
1832 Видети: Коментар уз чл. 439 ЗОО. С. Аранђеловић у: Благојевић, Круљ (ред.), I 

(1983), стр. 1237.
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но дејство у односу на цесионара, тако да потраживање припада оном 
цесионару о којем је цедент прво обавестио цесуса.1833

Овај приступ даје примат заштити трећих савесних лица која нису 
знала за претходне цесије.1834 Опште је правило да „тромост“ у вршењу 
права шкоди. Ако се има на уму да му за обавештење дужника није по-
требна било чија сагласност, цесионар има правну моћ да једностраном 
изјавом воље коначно стекне право1835 и заштити се према каснијим це-
сионарима.1836 Овде је, дакле, за стицање тражбине пресудан немар пр-
вог цесионара који је (ако већ уступилац није поступио по својој дуж-
ности) и сам могао дужника обавестити о чињеници цесије.1837

Ако се повуче паралела између конкурентске продаје тражбине и 
вишеструке продаје неког материјалног добра,1838 за тражбине је но-
тификација најближа предаји у државину (енг. „closest equivalent to the 
taking of possession“) која је одговарајући начин стицања код покретних 
ствари.1839 Ово становише је до краја изведено у оним правним систе-
мима, у којима је нотификација, као правна чињеница, конститутивни 
елемент цесије.1840 Међутим, о усклађености решења у погледу преноса 
права на телесним и бестелесним добрима води се рачуна и тамо где се 
самом цесијом преноси тражбина, обично тако што првоучињена ноти-
фикација доноси приоритет цесионару. Ималац тражбине је дакле онај 
пријемник о коме је дужник прво обавештен (први у нотификацији). 
Важи правило, први у нотификацији, јачи у праву.

Ако цесус у доброј вери, руководећи се првом нотификацијом, 
испу ни обавезу каснијем савесном цесионару, изиграни цесионар не 

1833 Б. Гавански (1982), стр. 83. Ако је сазнао за више цесија, цесус мора да плати оном 
цесионару за кога је сазнао да му је тражбина најпре уступљена (јер само та цесија 
је пуноважна, пошто и међу самим цесионарима првенство има ранији цесионар 
пред доцнијим). С. Јакшић (1960), стр. 421. Супротно проф. Водинелић: „Ако це-
дент исто потраживање уступи сукцесивно неколиким лицима стиче га онај коме 
је прво уступљено.“ Видети: В. Водинелић (2012), стр. 289.

1834 M. Denišlić (1985), стр. 64.
1835 Свако касније уступање у погледу обзнањеног купца било би апсолутно ништавно. 

Ж. Перић, I (1920), стр. 68.
1836 Пријемник нотификује дужника како би осигурао своје право у односу на друге 

пријемнике. Furmston, Cheshire, Fifoot (2007), стр. 653.
1837 У енглеском праву се не сматрају битним разлози због којих је први пријемник 

пропустио да обавести дужника, да ли је крив или је само био непажљив. М. Smith 
(2007), стр. 442.

1838 О критеријумима за утврђивање приорита код вишеструког уговaрања отуђења 
права власништва. Видети: P. Simonetti, „Višestruko ugovaranje otuđenja“, Arhiv za 
pravne i društvene nauke 3–4/2006 Beograd, стр. 1792–1800.

1839 Коментар уз чл. 11:401 PECL. Видети: Lando, Clive, Prum, Zimmermann (eds.) PECL: 
III (2003), стр. 122.

1840 У праву Шкотске, у којем је обавештење дужника нужан услов за уступање, цедент 
остаје поверилац до сазнања (енг. „intimination“), па сходно томе и способан за ка-
сније уступање. G. Lubbe у: MacQueen, Zimmermann (2006), стр. 311.
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може захтевати оно што је испуњено, већ има могућност да у односу на 
цедента тражи посредно извршење уговора, то јест накнаду штете.1841 У 
евентуалном спору, цесионар (први у времену) могао би доказивати да 
је дужник био обавештен или да је на други начин сазнао за претходно 
уступање.

Такође се овде код формулисања препоруке de lege ferenda мора узе-
ти у обзир да је решење по коме ималац потраживања постаје онај о 
коме је дужник прво обавештен, без обзира на то који је по реду купо-
вине део правне традиције створене Законом о облигационим односи-
ма, те да понекад и најмања измена у јединственом правном поретку 
може по принципу „спојених посуда“ довести до бројних недоумица у 
тумачењу и примени права.

а.б. Консензуалност цесије коригована заштитом савесног платца

Код вишеструке (конкурентске) цесије је могуће следити и решење 
оних правних система (Немачке, Аустрије и Швајцарске) на које се наш 
правни поредак често, с разлогом, угледао. Тај приступ даје примат 
принципу да нико не може располагати оним што није његово. Цедент 
мора бити ималац потраживања (поверилац) и бити овлашћен да њиме 
располаже.1842 Ако је поверилац једном уступио тражбину, он над њом 
више нема никакву власт. Ако поново закључи уговор о продаји таквог 
потраживања, то је исто као да продаје потраживање које никада није 
ни имао.1843

Међутим, bona fide дужник је заштићен ако није знао за претходно 
уступање и у складу с тим извршио плаћање каснијем пријемнику који 
га је обавестио о уступању сматра се да је одужио дуг.1844 Овде се у први 
план ставља начело заштите савесног дужника који је за цесију треће 
лице.1845

У случају вишеструке продаје ималац тражбине је пријемник који је 
са уступиоцем први закључио уговор о цесији (први у времену). Важи 
правило први у стипулацији, јачи у праву.

У погледу правних средстава која стоје на располагању изиграном 
цесионару, он од цесионара (првог по нотификацији) коме је дужник у 

1841 Упоредити: Ж. Перић, I (1920), стр. 71.
1842 Münchener, Roth, II (2007), стр. 2464.
1843 Цедент је претходник (ауктор), а цесионар је следбеник (сукцесор). Следбеник не 

може имати другога права до онога које је имао претходник. Ж. Перић (1927), стр. 
24.

1844 J. Klauer Rakob, „Germany“ у: Sigman, Kieninger (eds.) (2009), стр. 113.
1845 Правило треба да заштити дужника од ризика да мора испунити обавезу цесиона-

ру, иако је он већ без знања о цесији извршио цеденту или неком ранијем цесиона-
ру. Видети: Коментар уз чл. 167 ШвОЗ Basler, Girsberger (2007), стр. 877.
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доброј вери испунио обавезу може тражити да му пренесе оно што је 
примио без основа.1846

Сматрамо недовољно доследним становише да је промена околно-
сти, то јест правних чињеница после закључења уговора о цесији ре-
левантна за то ко ће у коначном исходу постати ималац потраживања. 
Ако је могуће да лице које закључи пуноважан уговор о уступању не 
постане ималац потраживања, а да друго лице на основу уговора о це-
сији истог потраживања и нотификације стекне тражбину; онда се с 
правом можемо изнова запитати да ли је цесија тражбине довољна за 
њено коначно стицање.

Правило да пријемник (купац) стиче тражбину самим уговором 
о цесији, али само ако уступилац (продавац) није закључио још неки 
уговор о уступању, о коме је прво обавестио дужника, чини се исијава 
„дозу“ правне несигурности. Право пријемника о коме дужник није оба-
вештен „виси о танком концу“. А ево и зашто. Ако пријемник (купац) не 
зна да ли ће уступилац (продавац) закључити неки нови уговор о цесији 
у погледу истог потраживања, о коме ће прво обавестити дужника (а, 
по правилу, не зна), онда он не може бити сигуран да ли је уговором о 
цесији заиста постао ималац тражбине.

Принцип по коме је свака цесија начелно пуноважна, али је цесија 
(па чак и ако је каснија) праћена нотификацијом „пуноважнија“, пре 
свега погађа цесионара који је занемарио вршење своје правне моћи – 
нотификацију. Ипак, мора се имати на уму да овај приступ, осим „забо-
равног“ цесионара, неселективно погађа и његове сингуларне и универ-
залне сукцесоре. Ови су можда остварили увид у уговор о цесији, али 
немају приступ информацији о томе да ли је и о којем уступању дужник 
прво обавештен.

Цедент може закључити више пуноважних послова креатора 
облигације,1847 којим се обвезује на пренос. Ипак, акти располагања 
морају бити подвргнути принципу приоритета. Није примерено да оба-
вештење час има, час нема конститутивно дејство, нити да је нотифи-
кација за цесију понекад одложни услов, а понекад не. Ако прихватимо 
да је уговарањем цесије потраживање из имовине цедента (продавца) 
прешло у имовину пријемника (купца), онда је од тог тренутка купац, а 
не продавац, овлашћен да располаже тражбином. Продавац (цедент) не 
може пренети тражбину више од једном, јер нема ничега што би могао 
уступити другом по реду (конкурентном) пријeмнику.1848 Он је првим 

1846 Први цесионар чије је потраживање угашено дужниковим плаћањем са осло-
бађајућим дејством, има у овом случају против другог цесионара захтев због не-
основаног обогаћања и захтев за накнаду штете – ако други цесионар сноси криви-
цу за задирање у туђе право. Видети: H. Koziol, R. Welser, II (2007), стр. 124.

1847 E. Cashin-Ritaine (1998), стр. 99.
1848 „Ово правило није изричито прописано у законицима, али произилази из прин-

ципа по коме уступилац који првим уступањем себе лиши тражбине, нема ниче-
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уступањем одузео себи моћ располагања уступљеном тражбином, тако 
да приликом покушаја поновне цесије исте тражбине другом лицу, це-
дент „пуца из празне пушке“.1849

Овде дакле треба потражити правило које на примерен начин мири 
принцип заштите савесног дужника са заштитом прибавиоца који је та-
кође поступао у доброј вери. Ако се једном од ових лица обезбеди већа 
заштита у односу на оног другог, правна сигурност бива стављена под 
знак питања. С погледом на наведено, сматрамо да за наше право треба 
усвојити решење које је доследно у погледу тренутка од којег се потра-
живање сматра уступљеним, као и у свим случајевима када је цесус у 
заблуди о имаоцу тражбине. Ова заблуда може бити резултат изворног 
уговора; ако је иницијални поверилац уступио потраживање, али дуж-
ник о томе нема сазнања и убеђен је да и даље дугује истом лицу. Међу-
тим, заблуда може бити и накнадна (супсеквентна), ако садржај ноти-
фикације не одговара материјалноправном овлашћењу, на пример, ако 
је уговор о уступању исте тражбине закључен са различитим лицима, 
а дужник је обавештен само о једној цесији и цесионару. Дужник је у 
заблуди и у другим ситуацијама када се ослонио на нотификацију, на 
пример, пријемник о коме је дужник обавештен је пре испуњења већ 
уступио тражбину неком трећем,1850 или слично, ако је цесија ништава 
или била рушљива, па поништена. Ако је у овим случајевима дужник 
једнако уверен да је ималац тражбине неко други, а не онај који то заис-
та јесте, природно је да за истоветне ситуације важи и исто правило. Без 
обзира на то ко је стварни ималац тражбине, дужник се правоваљано 
ослобађа обавезе испуњењем ономе за кога, без своје кривице, верује да 
је ималац тражбине.1851 Прави цесионар се, у овом случају, може нами-
рити од цедента (на основу повреде уговора) или од претпостављеног 
цесионара (на основу неоснованог обогаћења).1852

Практично, ако продавац (цедент) најпре закључи уговор о цесији 
са Првославом, а потом закључи нови уговор о цесији исте тражбине 
са Другославом, тиме се не дира у права првог прибавиоца. Међутим, 

га што би могао пренети другом пријемнику“ (енг. „once the assignor, by the first 
assignment, has divested himself of his right, there is nothing that he can transfer to a 
second assignee“). Тако за немачко, аустријско и швајцарско право. H. Kötz (1992), 
стр. 97.

1849 Код вишеструке продаје само једно отуђење може бити пуноважно, и то оно прво, 
јер је у том отуђењу trades dominus. Ж. Перић (1927), стр. 25.

1850 У швајцарском праву, ово питање је регулисано једнообразно, па се пуноважно ос-
лобађа обавезе дужник који пре обaвештења о уступању од пријемника или усту-
пиоца плати у доброј вери првашњем повериоцу или у случају вишеструког усту-
пања претходном пријемнику који је уступио своје право (чл. 167 ШвОЗ).

1851 Циљ овог правила је да примерено заштити дужника у неизвесној ситуацији којој 
ничим није допринео (енг. „to which it did not contribute“). Коментар уз чл. 9.1.11 
Принципа UNIDROIT. Видети: F. Mazza у: Vogenauer, Kleinheisterkamp (eds.) (2009), 
стр. 1006.

1852 Коментар уз чл. 167 ШвОЗ Basler, Girsberger (2007), стр. 878.
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ако продавац (цедент) прво обавести дужника (цесуса) да је тражбину 
из изворног уговора уступио Другославу, савестан дужник се ослобађа 
обавезе ако је овоме и испуни. То и даље не значи да Првослав није при-
бавио тражбину, то јест да обавештење има конститутивно дејство за 
Другослава, већ само да је савестан дужник заштићен на исти начин, 
као и у ситуацији када је у незнању за цесију испунио обавезу иницијал-
ном повериоцу.1853

Тако се у нашем праву пре доношења ЗОО наглашавало да, ако је 
„дужник пре но што је платио оном цесионару, који му је први обз-
нањен, дознао о преносу исте тражбине на више њих“ ... „одлучује и 
према њему приoритет преноса, а не извешћа“.1854

Као што смо већ истакли, у случају када се цесионар сам обзанио 
дужнику, ради своје сигурности, дужник може захтевати да му се по-
дастру докази о извршеном преносу.1855 У таквој ситуацији, све док од-
говарајући (поуздани) докази о цесији не буду предочени пријемнику, 
обавештење достављено дужнику неће имати ефекат нотификације.

Испуњење чинидбе цеденту (или у случају вишеструке цесије – 
прет постављеном цесионару) има ослобађајуће дејство за дужника, 
само када је учињено у доброј вери.1856 Будући да се добра вера дужника 
претпоставља, цесионар који негира ослобађајуће дејство испуњења ту 
претпоставку мора обарати доказајући да је дужник знао за цесију или 
да је при одговарајућој пажњи могао сазнати за цесију.1857 При томе са-
весност дужника, чини се, треба ценити према стандарду „није могао да 
не зна“ (енг. „could not have been unaware“), пре него „требало је да зна“ 
(енг. „ought to have known“), пошто се на тај начин избегава наметање 
дужности дужнику да се у том погледу бави било каквом истрагом. 
Само ако је било очигледно да лице које је означено као пријемник није 
ималац тражбине може се извести закључак о дужниковом знању.1858

Неки цивилисти критикују решење ЗОО, зато што остаје немо у 
погледу дилеме да ли тражбина припада каснијем цесионару, о коме је 
пријемник обавештен, без обзира на његово знање о претходним угово-
рима о цесији.1859 Сматрамо да би, узимајући у обзир начело савесности 
и поштења, пријемник који стиче тражбину морао деловати у доброј 

1853 „Ако је напослетку поверилац једну тражбину прво Примусу цедирао, а после Се-
кундусу, па Терцијусу, то може дужник оном цесионару који му је први обзнањен, 
док још не сазна за остале преносе да исплати дуг са истим последицама, као и кад 
плати дуг првобитном повериоцу пре извешћа о преносу.“ С. Митриновић (1913), 
стр. 199.

1854 С. Митриновић (1913), стр. 199.
1855 С. Митриновић (1913), стр. 198.
1856 Коментар уз чл. 167 ШвОЗ. Basler, Girsberger (2007), стр. 878.
1857 Коментар уз чл. 167 ШвОЗ. Basler, Girsberger (2007), стр. 878–879.
1858 Kоментар уз чл. 11:304 PECL. Lando, Clive, Prum, Zimmermann (eds.), PECL: III 

(2003), стр. 114. 
1859 H. Markovinović (2005), стр. 134.
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вери. Међутим, доследно прихватање става да је пренос тражбине кона-
чан на основу уговора о цесији разрешава и ову дилему. Ако уступилац 
нема шта да пренесе лицу са којим је закључио „други по реду“ уговор 
о цесији, није од значаја да ли је конкурентни цесионар савестан или 
не.1860

Према томе, у спору оног коме је тражбина прво уступљена и кон-
курентног цесионара, који је примио испуњење од савесног дужника, 
овај други је дужан да оно што је примио, по овом основу, пренесе 
првобитном пријемнику. Притом, није од значаја да ли је супсеквент-
ни пријемник дао накнаду за тражбину и био у доброј вери у погледу 
пређашњег уступања.1861

а.в. Препорука

Отуда у односу на вишеструко (конкурентско) уступање, за наше 
право, треба усвојити правило:

Ако је поверилац закључио уговор о уступању истог потраживања 
са више лица, дужник се ослобађа обавезе испуњењем оном пријемни-
ку о коме га је уступилац прво обавестио, односно испуњењем оном 
пријемнику који му се, предочавајући ваљане доказе о цесији, први 
обзна нио.

Овај приступ, и код вишеструког уступања, следи опште правило да 
се тражбина преноси уговором о цесији. С једне стране, строго се води 
рачуна о начелу nemo plus iuris... Ако је потраживање већ уступљено, по-
тоњи пријемник не може прибавити ово право.1862 Међутим, заштићен 
је и дужник, јер се ваљано ослобађа обавезе испуњењем пријемнику 
(првом у нотификацији). С друге стране, односи између путативног це-
сионара, који је примио испуњење и стварног имаоца тражбине, распра-
вљају се у складу са правилима о неоснованом обогаћењу.1863

Ипак, ако постоји очигледна неизвесност коме тражбина припада, 
правило о испуњењу имаоцу тражбине мора бити допуњено одгова-
рајућом нормом о могућности дужника да се ослободи „стега“ уговорне 
обавезе и на неки други начин.

б) Ослобађање обавезе депоновањем

Закон о облигационим односима се у контексту вишеструког усту-
пања не бави ситуацијом да ли се и на који начин дужник коме није ја-
сно коме тражбина припада може ослободити обавезе. НСГЗ, узимајући 
пре свега у обзир решење професора Констатиновића, из Скице за зако-

1860 Енг. „Good faith of the second assignee is irrelevant.“ H. Kötz (1992), стр. 97.
1861 Тако за немачко, аустријско и швајцарско право. H. Kötz (1992), стр. 98.
1862 J. Klauer Rakob, „Germany“ у: Sigman, Kieninger (eds.) (2009), стр. 113.
1863 Коментар уз чл. 439 ЗОО. С. Перовић, Д. Стојановић, I (1980), стр. 994.
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ник о облигацијама и уговорима,1864 као допуну садашњег чл. 439 ЗОО 
предлаже

Алтернативу: Додају се два нова става која гласе:
 Кад је спорно коме потраживање припада, дужник може изврши-

ти полагање код суда.1865

 Ако је обавеза доспела за испуњење, сваки учесник у спору може 
захтевати да дужник изврши полагање код суда.1866

б.а. Полагање дугованог код суда

Чини се да, ни у ЗОО, није постојала недоумица да у ситуацији када 
је неизвесно ко је поверилац, дужник може положити дуговану ствар 
код суда за повериоца.1867 И у швајцарском праву важи правило да, у 
случају неизвесности ко је ималац потраживања, дужник може одби-
ти испуњење и ослободити се обавезе судским депозитом.1868 Ако је 
предмет испуњења ствар која није погодна за судски депозит, ЗОО до-
пушта њену предају на чување другом лицу.1869 При томе је суд тај који 

1864 Члан 364 Скице за законик о облигацијама и уговорима.
1865 Члан 489, ст. 2 НСГЗ (према алтернативи). Тако и према Општем имовинском за-

конику: „Када је двоумљење коме треба да плати, дужник може предати дуг у суд-
ске руке, и тиме га се потпуно ослободити.“ Видети: чл. 604, ст. 3 ОИЗ.

1866 Члан 489, ст. 3 НСГЗ (према алтернативи).
1867 Чл. 327, ст. 1 ЗОО. Опширније о испуњењу обавезе полагањем код суда: О. Антић 

(2011а) стр. 185–186. У правној науци, чини се, ни до сада није било спорно да се „у 
случају када није сигуран ко је његов прави поверилац“, дужник може ослободити 
обавезе полагањем у суду. A. Bikić (1999), стр. 61. Тако и Б. Визнер: „Ако би цесус 
био несигуран у погледу приоритета више постојећих цесионара, може дуговање 
депонирати у суду и тиме се ослободити своје обавезе.“ B. Vizner (1978), стр. 1438. 

1868 Чл. 168 (1) ШвОЗ. Према чл. 96, он то може да уради када постоји неизвесност у 
погледу идентитета повериоца, која није последица његовог пропуста. Право на 
депозит претпоставља оправдану сумњу у легитимацију цесионара или актуелну 
расправу између претендената (на тражбину). H. Hausheer (1993), стр. 13. Слично 
у аустријском праву „ако не може да плати дуг из разлога што је поверилац не-
познат, одсутан или незадоваљан понуђеним или из неког другог битног разлога, 
дужнику остаје да дуговано депонује у суду, или ако ово за то није подобно, тражи 
судско упуство у погледу чувања. Свака од ових радњи када се благовремено деси 
и повериоцу стави до знања, ослобађа дужника његове обавезе и пребацује ризик 
у погледу предате ствари на повериоца.“ § 1425 АГЗ. Опширније о праву дужника 
на депоновање дугованог, ако је неизвесно ко је поверилац у аутријском праву. H. 
Koziol, R. Welser, II (2007), стр. 121.

1869 Према Закону, постоје и ствари које нису подобне за депозит, с тим што законода-
вац овде улази дубље у разлоге неподобности због којих нотар може одбити депо-
новање. „Јавни бележник ће одбити предлог за депозит ако оцени да нису испуње-
ни услови за пријем предмета у депозит због димензија или својстава предмета, 
или ако предмет представља извор опасности за околину или ако депонент пре ос-
тављања предмета у депозит не предујми трошкове чувања или ако је депоновање 
предмета у јавнобележнички депозит законом забрањено.“ Видети: чл. 168 Закона 
о јавном бележништву.
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одређује то друго лице.1870 Осим ако је реч о уговорима у привреди када 
предаја јавном складишту, на чување за рачун повериоца, производи 
дејство полагања код суда.1871

б.б. Јавнобележнички депозит

Новина у нашем праву, која као таква нужно отвара одређене диле-
ме, јесте могућност дужника да у ситуацији када је неизвесно ко је има-
лац тражбине депонује дуговано на чување код јавног бележника.1872 
Сходно Закону, јавни бележник је дужан да прими у депозит новац, од-
носно други предмет испуњења обавезе за повериоца, кад је законом 
одређено да дужник може положити ствар коју дугује код суда или код 
јавног бележника.1873 Нотар ће, у овом случају, препустити депоновано 
само ако буду испуњени услови које је депонент поставио, на пример, 
да депоновани износ има бити исплаћен лицу за кога је одговарајућом 
судском одлуком утврђено да је ималац тражбине. Кад странка предаје 
новац, одредиће да ли ће јавни бележник чувати новац у јавнобележ-
ничком депозиту или ће га уложити у банку и под којим условима.1874 
Предмети испуњења предају се оном јавном бележнику који има служ-
бено седиште на територији јединице локалне самоуправе на којој је ме-
сто испуњења обавезе, осим ако разлози хитности или природа посла не 
захтевају да се положе код јавног бележника који има седиште у месту 
где се ствар налази.1875 Чини се да је овде законодавац, адекватном сти-
лизацијом норме, оставио могућност да се у ситуацији када је очигледно 
неизвесно ко је ималац неновчане тражбине, дужник ослободи обавезе 
полагањем дугованог код јавног бележника, у месту где се ствар нала-
зи.1876 Овде сходно треба применити решење ЗОО о испуњењу обавезе 

1870 Чл. 329, ст. 1 ЗОО. Кад је предмет обавезе нека ствар која се не може чувати у 
судском депозиту, дужник може захтевати од суда да одреди лице коме ће предати 
ствар да је чува о трошку и за рачун повериоца. 

1871 Чл. 329, ст. 2 ЗОО.
1872 Опширније о делатности бележника да прима на чување новац и хартије од вред-

ности, ради предаје другим лицима или властима. Драгор Хибер, „Појам бележни-
ка (нотара) и бележничког (нотаријалног) права“, у: Д. Хибер (прир.), Јавнобеле-
жничко право, Београд 2005, стр. 14.

1873 Чл. 165, ст. 1 и ст. 5 Закона о јавним бележницима.
1874 У италијанском праву, на пример депозит суме новца може бити положен и код 

банке. Видети: чл. 1212 (2) ИГЗ.
1875 У швајцарском праву важи правило да ће место оставе бити одређено од суда над-

лежног према месту извршења, а када је у питању роба, она можа бити депонована 
у складишту, чак и без сагласности судије. Видети: чл. 92 (2) ШвОЗ.

1876 Ако се осврнемо на регион, у праву БиХ, дужност преузимања постоји само у 
случају када између предаје новца и вредносних папира и сачињавања нотарски 
обрађене исправе постоји конекситет. У другим случајевима, нотар може одбити 
примање депозита. Коментар уз чл. 112 Закон о нотарима БиХ и чл. 108 Закона о 
нотарима Републике Српске. Видети: Meliha Povlakić у: Meliha Povlakić, Christoph 
Schalast, Vesna Softić, Komentar Zakona o notarima u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 2009, 
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депоновањем код суда, по коме дужник дугује накнаду повериоцу ако 
је овај полагањем код другог јавног бележника, чије службено седиште 
није на територији јединице локалне самоуправе на којој је место испу-
њења обавезе, претрпео штету.1877

Према ЗОО, дужник је у обавези да о извршеном полагању обаве-
сти повериоца.1878 Будући да се на јавнобележнички депозит сходно 
примењују правила која уређују судски депозит, у случају када дужник 
није сигуран ко је прави ималац тражбине,1879 постоји његова дужност 
да о полагању обавести све њему познате претенденте на тражбину.1880

Изгледа да је у тумачењу ЗОО изазовнија дилема: да ли се дужник 
који има сазнање о вишеструкој цесији правоваљано ослобађа обаве-
зе искључиво депоновањем дугованог код суда/нотара, или је ово једна 
од могућности које има на располагању, у смислу да је „за њега најпро-
битачније да дуговану суму депонује“.1881 Овде је чини се извесно то да 
дужник, чија је обавеза доспела, не може да оклева са испуњењем.1882 
Међутим, код одговора коме од више потенцијалних ималаца тражби-
не, дужник треба да испуни доспелу обавезу правна наука је колебљи-
ва. За неке цивилисте, цесус, који сазна за вишеструку цесију, дугује 
исплату првом на кога је тражбина цедирана, без обзира на редослед 
обавештења о осталим цесионарима.1883 Према другим ауторима, ако 
је „дужник знао за вишеструко уступање, тада он своју обавезу мора 
испу нити оном цесионару на којег му је прво указао цедент“.1884 Тако се, 
и према DCFR, дужник ослобађа обавезе испуњењем оном пријемнику 
о коме је прво обавештен, чак и ако је свестан претендентских захтева 
(енг. „even if aware of competing demands“).1885

стр. 268. Слично у праву Хрватске, јавни бележник може преузети на чување готов 
новац, менице, чекове, јавне обезнице и друге вредносне папире и драгоцености 
и дужан их је преузети, само када су му у поводу састављања јавнобележничког 
акта предани зато да би их испоручио извесној особи или да би их положио код 
одређене власти. О јавнобележничком пологу у Хрватској видети: Rankica Benc, 
„Osvrt na notarijat u Republici Hrvatskoj početkom 2009 godine“, у: Enes Bikić, Nacio-
nalni izvještaji o notarskoj službi u zemljama Jugoistočne Evrope  =  Country reports on 
notary service in southeast European countries, Sarajevo 2009, стр. 176–177.

1877 Видети: чл. 175 Закона о јавном бележништву и чл. 328, ст. 2 ЗОО.
1878 Чл. 327, ст. 3 ЗОО.
1879 У шпанском праву, ономе ко је заинтересован за испуњење, одговарајуће оба-

вештење мора бити дато пре депоновања (чл. 1177 ШпГЗ).
1880 Супротно овом, у руском праву важи правило да ће нотар, односно суд обавестити 

повериоца о депоновању. Чл. 327 (2) (2) РГЗ.
1881 С. Митриновић (1913), стр. 199.
1882 Супротно у холандском праву, где дужник може да одложи испуњење његове оба-

везе, ако постоји разуман основ за сумњу, коме плаћање треба да буде извршено 
(чл. 6:37 ХГЗ).

1883 Тако проф. Станковић. Видети: В. Станковић (1978), стр. 130. 
1884 Abedin Bikić, Obligaciono pravo (opći deo), Sarajevo 2007, стр. 328.
1885 Чл. III.–5:121 (2) DCFR.
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У руском праву постоји могућност да се обавеза испуни депоно-
вањем новца, комерцијалних записа или хартија од вредности у депозит 
код нотара, у случајевима када је то предвиђено законом, и депозит код 
суда, ако дужник не може да изврши своју обавезу из разлога што је, 
на пример, поверилац одсутан из места у коме треба да прими испу-
њење.1886 Дужник се може ослободити обавезе депоновањем и у слу-
чају када је очигледно нејасно (руск. „очевидного отсутствия определен-
ности“) ко је поверилац, а нарочито ако, истим поводом, постоји спор 
између повериоца и других лица.1887

б.в. Препорука

Сматрамо да у случају када је за дужника очигледно неизвесно коме 
дугује, на пример: дужник је најпре усмено обавештен о уступању траж-
бине једном пријемнику, да би потом истог дана, у писменој форми, био 
нотификован да је тражбина уступљена, али другом пријемнику, начело 
савесности и поштења, у таквим ситуацијама, чини се налаже да дуж-
ник доспелу обавезу испуни полагањем дугованог код суда.1888 Сматра-
мо да то правило нарочито ваља активирати у ситуацији када се води 
парница о томе ко је ималац тражбине. Ако се прихвати правило да у 
овом случају свака од парничних странака може да позове дужника на 
испуњење доспеле тражбине полагањем код суда,1889 чини се да дужник, 
по пријему таквог позива, не може бити сасвим слободан у одлуци да ли 
ће обавезу испунити депоновањем код суда или неком од више претен-
дената.1890 Као контрааргумент овом приступу може се навести то што 
се прописивањем обавезе депоновања у случају очигледне неизве сности 
чија је тражбина, дужнику намеће обавеза да предујми трошкове де-
поновања.1891 Ипак, снага овог аргумента слаби ако се прихвати да, у 

1886 Чл. 327 (1) (1) РГЗ.
1887 Чл. 327 (1) (3) РГЗ. Тако се и у шпанском праву, у ситуацији када више лица тврди 

да имају право на наплату, дужник може ослободити обавезе депоновањем дугова-
не ствари (чл. 1176 ШпГЗ).

1888 Чини се да овде није прихватљив став да је за дужника „равнодушан однос између 
тога цесионара који му се обзнанио и осталих цесионара, као и питање да ли је тај 
објављени цесионар и у погледу осталих цесионара власник“. Ж. Перић, I (1920), 
стр. 75.

1889 Ако тече парница о томе чије је доспело потраживање, свака од страна може да од 
дужника захтева депоновање. Видети: чл. 168 (3) ШвОЗ. Тако и проф. Станковић. 
Видети: В. Станковић (1978), стр. 130.

1890 Не може се прихватити становише да је дужник и овде слободан у одлуци. Супрот-
но Б. Гавански: „Ове солуције му стоје на располагању и за случај да цедент и трећи 
воде претендентску парницу у погледу тог потраживања.“ Б. Гавански (1982), стр. 
81.

1891 Јавни бележник ће одбити предлог за депозит и ако депонент пре остављања пред-
мета у депозит не предујми трошкове чувања. Видети: чл. 168 Закона о јавном бе-
лежништву.
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коначници, на повериоца падају трошкови депозита који прелазе виси-
ну оних трошкова које би дужник иначе имао поводом испуњења.1892

Сматрамо да овде, пре свега, треба узети у обзир да се дужник 
депоновањем предмета испуњења код суда, јавног бележника или дру-
гог лица у складу са законом ослобађа обавезе. Он надаље није у до-
цњи, па престаје тећи камата.1893 С друге стране, ако дужник испуни 
обавезу оном ко му се учини имаоцем потраживања, па се испостави 
да је то неко друго лице, сходно општим правилима, савестан дуж-
ник се ослобађа обавезе, а прави ималац тражбине може, с позивом 
на неосновано обогаћење, да поврати оно што му припада. Међутим, 
чини се да овде највише трпи јавни интерес јер дужник, испуњењем 
лицу за кога је очигледно неизвесно да ли је ималац тражбине, непо-
требно отвара простор за још једну парницу.1894 Наметањем обавезе 
депоновања, у овом случају, дужнику није одузета опција да се изуз-
ме из „двобоја“ претендената на тражбину, 1895 али му јесте ускраћена 
могућност да „погрешним испуњењем“ отвори „Пандорину кутију“ и 
уведе заинтересоване у скупо, а често и „бескрајно“ парничење. Сход-
но томе, мишљења смо да корекција цесусове приватне аутономије, 
начелом савесности и поштења које се у овом случају испољава као 
обавеза депоновања дугованог код суда, јавног бележника или другог 
лица у складу са законом не доводи дужника у (битно) лошији правни 
положај.1896 С друге стране, такав приступ умногоме олакшава пут до 
правичног и ефикасног решења.1897

Сводећи изложено, чини се да би алтернативу понуђену у НСГЗ (чл. 
489, ст. 1 и ст. 2) могли преобликовати тако да гласи:

1892 О. Антић (2011а), стр. 186.
1893 Ј. Радишић (2004), стр. 351.
1894 Ово нарочито у Србији ако се узме у обзир оптерећеност судова и околност да 

просечно трајање парнице у нашем праву износи око четири године. Видети. Весна 
Ракић Водинелић, „Европски суд за људска права, Кад појединац тужи државу“, 
http://www.becei.org/EF0403/ vodinelic.htm.

1895 „Он депонује у суд, а онда нека претенденти доказују пред судом, ко има право 
прече.“ Видети: Д. Аранђеловић (1929), стр. 122.

1896 Чини се да је на овој линији и решење швајцарског права, по коме дужник који 
плати и поред сазнања за спор, чини то на свој ризик. Видети: чл. 168 (2) ШвОЗ.

1897 „Суд ће по депоновању средстава позвати посебним решењем лице у чију корист 
је депоновање извршено да у одређеном року прими из депозита предмете за пре-
дају, тако да ће након коначног разјашњења ко је нови поверилац, истоме бити 
предата средства из депозита“... „За доношење одлуке довољно је да је противник 
предлагача био поверилац предлагача, да је сада спорно ко је поверилац те обаве-
зе и да све док је ова чињеница спорна оправдано је да предлагач врши уплату у 
судски депозит. Првостепени суд усваја предлог за отварање судског депозита, са 
образложењем да се у конкретном случају суд не упушта у расправљање спорних 
чињеница, а то је: да ли је повређено право прече куповине овде предлагача, јер је 
то предмет посебног парничног поступка који се међу странкама води.“ Решење 
Вишег трговинског суда, Пж. 1537/2003 од 19. марта 2003. године – Судска пракса 
трговинских судова – Часопис за привредно право, бр. 2/2003 – стр. 50, Paragraf.
Press, бр. 187/188, Paragraf Lex.
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Кад је очигледно неизвесно1898 коме припада потраживање, дужник 
се ослобађа обавезе полагањем дугованог код суда, јавног бележника или 
предајом на чување другом лицу у складу са законом.

Ако тече парница о томе чије је доспело потраживање, сваки учес-
ник у спору може захтевати од дужника да положи дуговано.

3.1.2. Купац тражбине – пријемник са циљем 
обезбеђења

Обично се каже да у српском праву уступање својине са циљем 
обезбеђења није допуштено. Ово правило је потврђено у више навра-
та, када су српски судови такву уговорну одредбу у погледу ваљаности 
изједначили са клаузулом lex commissoria.1899 С друге стране, српско 
право нема ништа против уступања потраживања са циљем обезбеђења. 
Према ЗОО, „када је уступање извршено ради обезбеђења пријемни-
ковог потраживања према уступиоцу, пријемник је дужан да се стара 
са пажњом доброг привредника, односно доброг домаћина о наплати 
уступљеног потраживања и да по извршеној наплати, пошто задржи ко-
лико је потребно за намирење сопственог потраживања према уступи-
оцу, овоме преда вишак“.1900 Другим речима, ЗОО допушта обезбеђење 
потраживања кроз фидуцијарни посао, али без детаљнијег улажења у 
права и обавезе страна у овом односу и дејства таквог уступања према 
трећим лицима.1901 Иако ЗОО не познаје појмове фидуцијант и фиду-

1898 Формулација „очигледно неизвесно коме припада потраживање“ чини се погод-
нијом од фразе „кад је ‘спорно’ коме припада потраживање“. Ово из разлога што 
формулација употребљена у Скици и НСГЗ асоцира на то да о томе ко је ималац 
тражбине већ тече парница, нарочито ако се узме у обзир правило из става 3 истог 
члана да ако је обавеза доспела, сваки учесник у спору може захтевати да дужник 
изврши полагање код суда. С друге стране, синтагма „очигледно неизвесно“ доз-
вољава да се и случају када није покренута претендентска парница дужник осло-
боди обавезе депоновањем код суда, јавног бележника или другог лица у складу са 
законом. 

1899 Пресуда Врховног суда Србије Прев. 347/96 од 16. октобра 1996. године (из ар-
хиве Суда). Идентичан став је изражен и у Пресуди Врховног суда Србије Прев. 
652/97 од 29. октобра 1997. године, Билтен судске праксе привредних судова, бр. 
1/1998, стр. 108, као и Пресуди Савезног суда, Гзс. 19/94 од 24. септембра 1994. 
године, Збирка судских одлука, књига 19. св. I, стр. 98. и Пресуди новијег датума 
која истиче забрану обезбеђења уговором о фидуцијарном преносу својине. Виде-
ти: Решење Врховног суда Србије, Рев. бр. 3708/2002 од 26. децембра 2002. године, 
Paragraf Lex.

1900 Чл. 445 ЗОО.
1901 Нарочито је занимљиво да се правним системима држава које традиционално по-

казују склоност ка фидуцијарном преносу са циљем обезбеђења (Немачка и Швај-
царска) недавно прикључила и Француска, која је Ордонансом од 19. фебруара 
2007. отворила могућност уступања свих врста добара са циљем обезбеђења. Оп-
ширније: P. Crocq, „The Recent Influence of Insolvency Law on the Evolution of Security 
in French Law“, у: W. G. Ringe, L. Gullifer, P. Théry, Current Issues in European Financial 
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цијар, ми ћемо уступиоца потраживања са циљем обезбеђења звати – 
фидуцијант, а пријемника потраживања са циљем обезбеђења – фиду-
цијар, што због једноставности у изражавању, што због тога што ови 
термини јасно упућују на стране у уговорном односу, које се договарају 
о преносу одређеног субјективног права, али тако да пренос није кона-
чан. Циљ који такви уговорници имају на уму је неки други, у овом слу-
чају обезбеђење потраживања, тако да уговорени пренос служи управо 
том другом циљу.1902

Право које стиче фидуцијар је, по изгледу, једнако праву које при-
бавља купац тражбине (пријемник), али се по својој садржини разли-
кује. Управо из тог разлога, код уступања ради обезбеђења пријемник 
није овлашћен да даље располаже уступљеном тражбином, као што је 
то случај код „пуне цесије“.1903 Споразум о цесији са циљем обезбеђења 
садржи, дакле, pactum fiduciae и споразум о искључењу даље цесије.1904 
Уступилац, сходно уговору, престаје да буде ималац тражбине, али пре-
ма пријемнику има уговорено право да овај неће користити тражбину у 
другу сврху осим за обезбеђење. Ако дужник (уступилац) не поступи у 
складу са уговореном обавезом, пријемник може да се принудно нами-
ри из вредности фидуцијарно уступљене тражбине.1905

Као што смо већ навели, ЗОО прописује само једну обавезу за лице 
коме је уступљено потраживање са циљем обезбеђења – фидуцијара, да 
је он дужан да се стара о наплати уступљеног потраживања.1906 Међу-
тим, закон не вели ништа о томе у чему се огледа садржина ове дуж-
ности. Она, према свему судећи, подразумева захтев за испуњење усту-
пљеног потраживања према дужнику (цесусу) и пријем испуњења по 
доспелости. Осим тога, „старање“ у овом случају, чини се, обухвата и 
наплату доспеле камате као споредног права које извире из уступљеног 
потраживања. Изгледа да старање о наплати потраживања са дужном 
пажњом у овом случају подразумева и радње којима се прекида заста-
релост. Ако је наплата тражбине угрожена, фидуцијар (повереник) ду-

and Insolvency Law, Perspectives from France and the UK, Oxford and Portland Oregon 
2009, стр. 135–136.

1902 У енглеском праву се уступање с овим циљем третира као врста обезбеђења, у коме 
је пренето пуно право (енг. „full ownership rights are transferred“). Beale, Bridge, Gul-
lifer, Lomnicka (2007), стр. 21.

1903 Видети: Slakoper, Gorenc, Bukovac, Puvača (2009), стр. 465.
1904 S. Scott (1991), стр. 252.
1905 Тако се у хрватском праву, као највећа предност преноса права у сврху обезбеђења 

(према правилима Овршног закона), истиче право на вансудско намирење путем 
јавног бележника, које поверилац има у случају када дужник по доцњи не изми-
ри обезбеђену тражбину. Видети: Tatjana Josipović, „Nova stvarnopravna osiguranja 
tražbina u Republici Hrvatskoj“, Tatjana Josipović (red.), Stvarnopravno uređenje 
tranzicijskih zemalja – Stanje i perspektive, Zagreb 2009, стр. 453.

1906 Притом, овде треба нагласити да би фидуцијар могао да се наплати из уступљене 
тражбине само ако не би могао да наплати ону тражбину због које је обезбеђење и 
учињено. Видети: Љ. Милошевић (1970), стр. 252.
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жан је поднети тужбу којом се побијају правне радње дужника.1907 Ако 
је уступљено потраживање обезбеђено заложним правом, фидуцијар је 
дужан покренути поступак судског и вансудског намирења1908 из пред-
мета залоге. Исто важи и за вођење извршног поступка. Чини се да је 
фидуцијар, у случају инсолвентности дужника (цесуса), овлашћен под-
нети захтев за отварање стечајног поступка.1909 Све ово из разлога што 
је наспрам трећих лица фидуцијар ималац потраживања и дужан је да 
се о наплати уступљеног потраживања стара са пажњом доброг при-
вредника, односно домаћина.1910

Овде је, чини се, нарочито изазовно питање: шта ако је тражбина, 
уступљена са циљем обезбеђења, неновчане природе (на пример, испо-
рука аутомобила), али тако да та тражбина доспева пре потраживања 
које је њоме обезбеђено. Сходно слову ЗОО, фидуцијар је дужан да на-
плати уступљену тражбину, у нашем случају, да прими испоруку ауто-
мобила. Какво је онда његово право на овом аутомобилу? Ако се при-
мене правила о реалној суброгацији, ималац потраживања са циљем 
обезбеђења (фидуцијар), успостављањем државине на аутомобилу, по-
стаје његов фидуцијарни власник. Тако би једно лице, фидуцијант, било 
власник аутомобила у унутрашњем односу (између уговорника), док 
би, друго лице, фидуцијар, било власник аутомобила у односу према 
трећим. Овде би, истина посредно, и у српском праву, настала ситуација 
једне „правно допуштене“ фидуцијарне својине.

С друге стране, могуће је тврдити супротно: да у нашем правном 
поретку својина – код које је једно лице власник у унутрашњем одно-
су, а друго лице власник према трећима (фидуцијарна својина) није до-
пуштена. Сходно овом становишту, расплет поменуте ситуације се може 
изнаћи у томе да се правила о реалној суброгацији примене mutatis 

1907 Сматраће се да је радња дужника на штету повериоца ако услед њеног извршења 
дужник нема довољно средстава за испуњење повериочевог потраживања. Чл. 280, 
ст. 2 ЗОО. Опширније о побијању дужникових штетних радњи наспрам повери-
оца у оној мери колико је овоме потребно за намирење: Ј. Радишић (2004), стр. 
338–341.

1908 Ово ако су испуњени општи услови, на пример, код регистроване залоге, ако за-
логодавац има својство привредног субјекта (лице које се професионално бави 
привредном делатношћу), уговором о залози може се предвидети да заложни по-
верилац има право да предмет заложног права прода на вансудској јавној продаји 
ако његово потраживање не буде намирено о доспелости (чл. 27, ст. 1 ЗОЗП). Фи-
дуцијар, с тим у вези, може успоставити контролу на предмету залоге (чл. 40 и 41 
ЗОЗП) и самостално организовати продају (чл. 46 и чл. 47 ЗОЗП).

1909 Потраживање повериоцу доноси и могућност да захтева отварање стечајног по-
ступка у погледу имовине дужника, на пример, у случају постојања трајне неспо-
собности плаћања Видети: чл. 55, ст. 1. Закона о стечају.

1910 Ова пријемникова обавеза је последица разлога уступања и околности да пријем-
ник уступљену тражбину реализује за рачун уступиоца. Живомир Ђорђевић, Вла-
дан Станковић, Облигационо право (општи део), Београд 1987, стр. 624.
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mutandis, узимајући у обзир да је обезбеђење једног потраживања раз-
лог (кауза) уступања другог потраживања. У том случају, фидуцијар ће 
на предмету који му је испоручен на основу доспелог неновчаног потра-
живања стећи заложно право, које би по доспелости свог потраживања 
могао и да реализује.

Дилема у погледу уступања потраживања са циљем обезбеђења, 
чини се, показује да један члан који регулише ову материју у ЗОО, од-
носно НСГЗ, ма колико био ваљано срочен, није довољан. Ово нарочи-
то данас, када је несумњиво да тражбине, уз друга нематеријална добра, 
представљају највреднији део имовине привредних субјеката.

3.1.3. Купац тражбине – ималац залоге

3.1.3.1. Заснивање залоге на тражбини

Одговарајући уговор је услов за заснивање залоге на потраживању. 
Као и код материјалних добара, и код залагања права за закључење пу-
новажног уговора о залози залогодавац треба да има способност за рас-
полагање предметом који даје у залогу,1911 с тим што, у складу са општим 
правилима, ималац потраживања може своје добро заложити и за туђи 
дуг.1912

У немачком праву, услов за заснивања залоге је обавештење дуж-
ника (нем. „Anzeige“).1913 Притом овде, као и код цесије, важи правило 
да се дужник може поуздати у обавештење о залагању добијено од за-
логодавца, чак и у ситуацији када до залоге није ни дошло или из неког 
разлога залагање није пуноважно.1914 Обавештење не мора бити у пис-
меној форми, али ако обавештење о залагању даје залогопримац или 
неко треће лице, оно мора предочити и одговарајуће овлашћење издато 
од залогодавца.1915

У француском праву, залога тражбине производи дејство како из-
међу уговорних страна, тако и према трећим лицима од дана (предузи-

1911 Аналогна примена чл. 969 ЗОО. „Залогодавац може бити само власник заложене 
ствари односно правно лице које на њој има право располагања (поверилац зало-
женог потраживања, односно ималац другог заложеног права) изузев ако су у ко-
рист залогопримца остварени услови који су предвиђени за стицање права своји-
не од невласника.“ Драгор Хибер, „Заложно право“ у: Обрен Станковић, Љубиша 
Лазаревић, Игор Китаровић (ред.), Практикум за полагање правосудног испита, 
Београд 1990, стр. 706. Супротно становиште да нема стицања заложног права на 
тражбини од неовлашћеног лица из разлога што због недостатка телесне егзистен-
ције код тражбина нема опасности да би неко могао бити заваран „вањском сли-
ком права“, видети: N. Gavella у: N. Gavella (red.), II (2007), стр. 401.

1912 Д. Хибер (1990), стр. 706,
1913 § 1280 НГЗ.
1914 § 409 НГЗ. 
1915 Видети: J. Klauer Rakob, „Germany“ y: Sigman, Keininger (eds.), (2009), стр. 116.
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мања) посла (фр. „à la date de l’acte“).1916 Обавештење дужника се јавља 
само као услов супротстављивости.1917 Ако оно изостане, залогодавац 
је овлашћен на пријем испуњења.1918 Код уступања потраживања из 
професионалне активности са циљем обезбеђења такође се не тражи 
нотификација. Нотификација се даје ако пријемник жели да испуњење 
иде директно на њега.1919

У италијанском праву, за настанак залоге на тражбинама захтева се 
нотификација дужника или његов пристанак и у оба случаја у писменој 
форми са одређеним датумом.1920

С друге стране, швајцарско право је мање формално, па нотифика-
ција дужника заложеног потраживања није неопходна. Залогодавац и 
залогопримац могу обавестити дужника о залози потраживања,1921 али 
је сврха обавештења у томе да се дужник, од тада, не може ослободити 
обавезе испуњењем залогодавцу без сагласности залогопримца.1922

У нашем праву се за пуноважност уговора о залози потражи-
вања не захтева писмена форма, али ће у пракси овај споразум, као 
део једне шире трансакције, на пример уговора о кредиту, по правилу, 
бити у форми писмена.1923 Будући да се за цесију и залагање тражбина 
не тражи сагласност дужника, његов правни положај овим послови-
ма не може бити погоршан. За потпуни пренос тражбине довољно је 
закључење уговора о цесији. С друге стране, за заснивање залоге на 
тражбини, према већинском мишљењу, уговор није довољан.1924 Пот-
ребан је и начин прибављања (modus acquirendi).1925 Тек по писменом 

1916 Чл. 2361 ФГЗ. Тако је и за фидуцијарно уступање и тзв. „Dailly“ уступање, с тим 
што код овог последњег, пријемник на исправи (фр. „bordereau“) назначава датум 
уступања. J. Leavy, „France“ y: Sigman, Keininger (eds.), (2009), стр. 134.

1917 Као алтернатива нотификацији са истим дејством дужник мора интервенисати у 
посао (акт). Видети: чл. 2362 (1) ФГЗ.

1918 Чл. 2362 (2) ФГЗ.
1919 Чл. L 313–28 Монетарног и финансијског закона. J. Leavy, „France“ y: Sigman, Kein-

inger (eds.), (2009), стр. 136.
1920 Ово се постиже или нотарском обрадом или овером приватне исправе од надлеж-

ног органа. Видети: чл. 2704 ИГЗ. L. Curran, „Italy“ y: Sigman, Keininger (eds.), (2009), 
стр. 259. Међутим, Закон о факторингу садржи одредбе које олакшавају уступање 
будућих тражбина када се захтева да је пријемник (купац) платио за потраживање 
и да је ово плаћање учињено одређеног датума. L. Curran, „Italy“ y: Sigman, Kein-
inger (eds.), (2009), стр. 259.

1921 Чл. 900 (2) ШвГЗ.
1922 Чл. 906 (2) ШвГЗ.
1923 Чл. 1066, ст. 1 ЗОО.
1924 „Сам уговор о залози рађа искључиво облигационо-правна дејства.“ Д. Хибер 

(1990), стр. 711.
1925 Видети: М. Орлић у: Станковић, Орлић (1999), стр. 258. Тако и коментар уз чл. 989 

ЗОО. М. Орлић у: Благојевић, Круљ, II књига (1983), стр. 2086. Ово, према неким 
ауторима, повлачи разлику да се на залогу потраживања примењују општа прави-
ла, док се на уступање тражбине са циљем обезбеђења без обзира на то што имају 
исту сврху примењују општа правила цесије. S. Scott (1991), стр. 232.



Дeo II: O правним дејствима цесије 321

обавештењу о залагању, залогопримац стиче „некакву власт“ према 
потраживању, односно залогодавац се ограничава у свом праву.1926

Има аутора који сматрају да ни према ЗОО писмено обавештење о 
залагању тражбине није услов за пуноважност заложног права, као што 
је то предаја залогопримцу исправе о заложеном потраживању.1927 Дру-
ги истичу да заложно право на потраживању настаје моментом закљу-
чења уговора о залагању... тако да је обавештење дужника само мера 
публицитета.1928 Овај закључак подржава и правило да дужник који 
није писмено обавештен о залагању, на пример, усмено је обавештен 
или је на други начин сазнао за залогу, чини се, опет не може испунити 
обавезу изворном повериоцу јер би такво његово поступање било про-
тивно начелу савесности и поштења.1929

Сматрамо стога да и у случају залагања потраживања, према ЗОО, 
обавештење дужника у писменој форми нема конститутивно дејство 
већ дужнику одузима приговор савесног одужења. Другим речима, ако 
у том погледу нема другачије упутство од залогопримца, нотификација 
дужника о залагању овога лишава могућности да се ослободи обавезе 
исплатом залогодавцу као изворном повериоцу.

Ово је само један начин да се у нашем праву заложи потраживање на 
основу уговора. Осим залагања, сходно општим правилима ЗОО, залога 
на тражбини може настати уписом у одговарајући јавни регистар,1930 с 
тим што у овом случају уговор о залози мора бити утаначен у форми 
писмена.1931

По закључењу уговора о обезбеђењу, поверилац стиче право на кон-
ституисање залоге.1932 Уговарањем још једног права inter partes, положај 

1926 Чл. 989, ст. 1 ЗОО. Видети: Радмила Ковачевић Куштримовић у: Радмила Коваче-
вић Куштримовић, Мирослав Лазић, Стварно право, Ниш 2004, стр. 297.

1927 Д. Стојановић у: Драгољуб Стојановић, Божидар Павићевић, Право обезбеђења 
кредита, Београд 1997, стр. 193.

1928 M. Denišlić (1985), стр. 69.
1929 Драгољуб Стојановић, Стварно право, Београд 1998, стр. 233.
1930 Чл. 10, ст. 2 ЗОЗП. О заснивању уговорног заложног права на тражбини: оба-

вештењем и регистрацијом видети: Драгор Хибер, Грађанско право (општи део) и 
Стварно право (предавања из стварног права), Београд 2007–2008.

1931 Аналогна примена чл. 3, ст. 2 ЗОЗП сходно чл. 10, ст. 4 ЗОЗП. Обезбеђење у овом 
случају настаје уписом у Регистар заложног права на покретним стварима и пра-
вима. Видети: чл. 4, ст. 1, тачка 2 Закона о агенцији за привредне регистре („Сл. 
гласник РС“, бр. 55/2004 и 111/2009). Регистар залоге, који води Агенција за при-
вредне регистре (даље: АПР), почео је са радом 15. августа 2005. године. Видети: „О 
регистру“, http://www.apr.gov.rs/Регистри/Заложноправо.aspx. У француском праву 
важи правило: „Ако се заложно право заснива уписом у регистар, уговор о залози 
се закључује у писменој форми. За уговор о заснивању залоге на тражбини у фран-
цуском праву писмена форма је услов пуноважности.“ Чл. 2356 (1) ФГЗ.

1932 Чл. 2, ст. 1 ЗОЗП. Ако је залогодавац изричито пристао да поверилац упише за-
ложно право у Регистар залоге, у корист повериоца је установљено једно преобра-
жајно право.
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повериоца се не мења у односу на трећа лица. Тек уписом у регистар, 
поверилац, у односу на предмет залоге, прибавља право са дејством erga 
omnes. Упис у регистар има двоструки значај: поверилац тиме стиче за-
ложно право (функција заснивања) и, додатно, трећа лица од тог тренут-
ка не могу тврдити да за залогу нису знала (функција публицитета).1933

Ако заложни поверилац подноси захтев за упис залоге на тражби-
ни, треба да достави и изјаву залогодавца да пристаје да поверилац упи-
ше заложно право у регистар. Ова изјава може бити садржана у самом 
тексту уговора, а може бити и посебан документ. Само у ситуацији када 
је залогодавац физичко лице, изјава мора бити оверена пред органом 
надлежним за оверу потписа, било да је сачињена као посебан документ, 
било да је садржана у самом уговору.1934

Овде је важно нагласити да предмет залоге одређен као право 
потраживања обезбеђено хипотеком не може бити предмет уписа у ре-
гистар залоге.1935 Уговор о залози потраживања обезбеђеног хипотеком 
(натхипотека) уписује се у катастар непокретности, као јавни регистар 
о непокретностима и стварним правима на њима.1936 Хипотекарни пове-
рилац даје изричиту и безусловну изјаву да се натхипотекарни повери-
лац може уписати у том својству у регистар непокретности.

Натхипотека као залога потраживања обезбеђеног хипотеком про-
изводи правно дејство према трећим лицима од дана уписа у регистар 
непокретности.1937 Међутим, натхипотека производи правно дејство 
према дужнику од дана када му стигне писмено обавештење о залагању 
потраживања, од када дужник обавезу може испунити само према на-
тхипотекарном повериоцу или по његовом писменом налогу. Слично и 
уговор о уступању тражбине обезбеђене хипотеком производи дејство 
према трећим лицима на основу уписа у регистар непокретности.1938 За 
разлику од преноса својине на непокретностима, упис у овом случају 
нема конститутивно дејство. Хипотека се стиче ванкњижно, а упис но-
вог повериоца је само декларативан.1939

1933 N. Tešić (2010), стр. 99.
1934 Према обрасцу за упис залоге, на уговорној тражбини неоходно је навести: назив 

уговора основа за настанак тражбине, заводни број и дан закључења уговора. На-
зив државног органа који је оверио уговор, број и дан овере. Залога будућег права 
се посебно назначава, с тим што се према обрасцу мора навести и тачан датум 
настанка овог права. Видети: „Формулар захтева за упис заложног права“, Регистар 
заложног права на покретним стварима и правима, АПР, http://www.apr.gov.rs.

1935 Ово из разлога што нема третман потраживања из члана 10. ЗОЗП.
1936 Тако у смислу члана 21. Закона о хипотеци. Видети: „Примена закона у пракси“, 

Регистар заложног права, АПР, http://www.apr.gov.rs.
1937 Чл. 21, ст. 2, тачка 4 Закона о хипотеци.
1938 Чл. 20, ст. 3, тачка 3 Закона о хипотеци.
1939 Милош Живковић, Акцесорност заложних права на непокретности, Београд 2010, 

стр. 136. 
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3.1.3.2. Природа залоге на потраживању

Правна природа залагања потраживања је, чини се, једно од распра-
вљанијих (а недовољно осветљених) питања у грађанском праву. Наука 
је овде била нарочито плодна у погледу броја изнедрених теорија.1940 
Ипак, већина аутора ово право сматра стварним правом.1941 О томе 
шта је заправо залога на тражбини доста се може закључити из пра-
вила о реалној суброгацији. Ако је заложено неко потраживање на 
предају ствари и по доспелости дошло до предаје ствари обезбеђеном 
повериоцу, заложно право се, по принципу, реалне суброгације наста-
вља на новом објекту.1942 Заложно право променом оптерећеног добра 
није променило своју природу. „Потенцијални објекти заложног права 
нису само ствари, него и други ентитети који су правно изједначени са 
стварима. Како су они правно изједначени са стварима, тако је и правна 
власт изједначена са оном на стварима.“1943 Управо стварноправна при-
рода залоге омогућава њено дејство erga omes. „Заложно право на траж-
бини не делује само inter partes, већ и према трећим лицима.“1944 С друге 
стране, налазе се аутори по којим потраживање никако не може бити 
предмет залоге као стварног права.1945

1940 О различитим теоријама у том погледу, као што су теорије цесије (теорија услов-
не цесије, материјално ограничене цесије, кооптирајуће цесије) и теорије права 
на праву, залагања потраживања као конститутивна сукцесија, заложно право на 
потраживању као апсолутно право на потраживању као нетелесном објекту, за-
лагање потраживања као условна подела овлашћења из облигационог односа, ви-
дети: Meliha Denišlić, Pravna priroda zalaganja prava (magistarski rad), Beograd 1988, 
стр. 64–77.

1941 Заложно право на праву је стварно право. Видети: Мирослав Лазић, Права реалног 
обезбеђења, Ниш 2009, стр. 91. Тако и Душко Медић, Заложно право, Бања Лука 
2002, стр. 92.

1942 N. Gavella у: N. Gavella (red.), II (2007), стр. 171.
1943 Ibid.
1944 M. Denišlić (1988), стр. 80.
1945 На питање могу ли облигациона права, нечије потраживање, бити предмет зало-

ге, проф. Гамс нуди следећи одговор: „Иако већина писаца (и позитивних права) 
сматрају да може, ми мислимо да не може – бар не у правнотехничком смислу за-
логе као стварог права. Потраживање може да се ‘заложи’, и тада дужник из ‘зало-
женог’ потраживања мора да плати ‘залогопримцу’. То је заиста обезбеђење слично 
залози. А у ствари то је нарочита врста цесије, уступања, преноса потраживања, па 
стога спада у облигационо права...“ Андрија Гамс, Основи стварног права, Београд 
1961, стр. 160. Аутори Букљаш и Визнер деле ово становиште: „Код залагања пот-
раживања залогопримац веровник, осим у случају залагања тражбина инкорпори-
саних у хартије од вредности не стиче стварно право... по основу кога би могао за-
хтевати предају неке ствари од залогодавца, јер заложена тражбина није ствар него 
залогодавчево право на извршење одређене чинидбе од стране његовог дужника. 
Заложни поверилац стиче право на реализацију из заложеног му потраживања 
извирућег обвезноправног захтева према дужнику залогодавца да овај, уместо 
свом веровнику – залогодавцу, испуни ону из заложеног потраживања произила-
зећу дужну чинидбу њему залогопримцу...“ Коментар уз чл. 989 ЗОО. Видети: Ivan 
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Заиста, нематеријална природа објекта код залоге потраживања до-
носи читав низ специфичности овом заложном праву. Пошто је пред-
мет залоге немогуће узети у државину, залагање потраживања се врши 
његовим уступањем. Према мишљењу проф. Ковачевић Куштримовић, 
„због сличности уговора о залагању и уговора о уступању потражи-
вања, неопходно је јасно изразити вољу да се ради о залагању, а не о 
цесији. У сумњи треба узети да се ради о залагању, а не о цесији јер је то 
лакше за дужника“.1946 Уз дужно поштовање, на овом месту се не може-
мо сложити са констатацијом да се правни положај дужника заложеног 
потраживања по нечему разликује од правног положаја дужника цеди-
раног потраживања. Разлика је у томе што дужник код залагања, према 
већинском мишљењу, мора бити писмено обавештен о залагању потра-
живања, а код уступања не мора. Ипак, чини се да ово не мења битније 
дужников правни положај. Сходно општем правилу, дужников правни 
положај не може бити погоршан радњама трећих лица. Као и пријемни-
ку пуног права, дужник може истаћи залогопримцу оне приговоре које 
има према њему и оне којима се могао послужити према залогодавцу до 
часа када је писмено обавештен о уступању.1947

Другим речима, дужников правни положај у складу са начелом 
идентитета тражбине недодирљив је, без обзира на то да ли је ова траж-
бина отуђена или заложена. Отуда критеријум какав је правни положај 
дужника не може бити примерен за разликовање пуног преноса (цесије) 
и залагања тражбине. Поуздано разлучивање та два појма могуће је само 
ако се открије кауза уговора који закључује ималац тражбине са другом 
страном.1948 Код залоге потраживања не преноси се пуно право, већ само 
овлашћење да се тражбина уновчи и да се из тако добијене вредности 
заложни поверилац првенствено намири.1949 Према мишљењу проф. Ла-
ренца, овде се преноси део правне моћи који то само право осигура-
ва, и то у једну одређену сврху: за задовољење заложног повериоца из 
односног потраживања.1950 Стране ће, с обзиром на циљ који су имале 
у виду приликом његовог закључења, такав уговор структурисати као 
уговор о продаји или уговор о залагању.

Bukljaš, Boris Vizner, Komentar Zakona o obveznim (obligacionim) odnosima, Zagreb 
(1979), стр. 2751–2752.

1946 Р. Ковачевић Куштримовић у: Ковачевић Куштримовић, Лазић, стр. 297.
1947 Коментар уз чл. 994 ЗОО. Видети: М. Орлић у: Благојевић, Круљ, II (1983), стр. 

2089. Међутим, ово правило, сходно нашем претходном излагању, треба разумети 
нешто шире, тако да дужник наспрам залогопримца тражбине може истицати све 
оне приговоре који су били утемељени у његовом правном односу са залогодавцем 
до сазнања за уступање.

1948 Разлика је у томе што је овде сврха (кауза) преноса у обезбеђењу одређене тражби-
не. N. Gavella у: N. Gavella (red.), II (2007), стр. 394.

1949 Коментар уз чл. 989 ЗОО. Видети: С. Перовић, Д. Стојановић, II, стр. 969. О залож-
ном праву као праву првенствене наплате из права: Д. Хибер (1990), стр. 706.

1950 K. Larenz (1987), стр. 570.
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Сходно изложеном, „између заложног права на праву и цесије 
постоји разлика: цесија као таква чини стицаоца на основу преласка 
тражбине новим самосталним титуларом права, док заложни повери-
лац добија само ограничена овлашћења, у суштини захтев за покриће из 
уновченог права, док супстанца заложеног права до његовог уновчења 
припада и даље залогодавцу.“1951

У једној одлуци америчког суда се истиче да разлику између продаје 
и уступања са циљем обезбеђења треба тражити у околности да у слу-
чају продаје (потраживања), вишак тражбине иде њеном купцу (пријем-
нику), с друге стране, у случају обезбеђујућег уступања (енг. „security 
assignment“), овај вишак по наплати иде уступиоцу.1952 Код залагања 
потраживања, право преносиоца постоји и даље, али је у самом вршењу 
оно ограничено залогом као изведеним правом. Престанком изведеног 
права, основно право („влаштина“ на тражбини) враћа се у првобитно 
стање.1953 Ако дужник измири обезбеђену обавезу, или она престане из 
неког другог разлога, заложни поверилац је дужан да залогодавцу омо-
гући успостављање „влаштине“ на тражбини у пуном обиму.1954

Ако се прихвати да је залога на бестелесним добрима могућа, онда 
то повлачи за собом примену неких општих принципа заложног права, 
као што су начело публицитета и начело одређености.1955

3.1.3.3. Садржина залогопримчевог права
а) Овлашћење или дужност наплате

Залогопримац је дужан предузимати мере потребне за очување за-
ложеног потраживања, а када заложено потраживање доспе за наплату, 
залогопримац је дужан да га наплати. Исто важи и за камату односно 
друга повремена потраживања које заложено потраживање доноси.1956 
Већина коментатора ЗОО истиче да је термин „дужност“ овде упот-
ребљен да би се указало на околност да залогопримац делује не само у 
свом, него и у интересу залогодавца.1957 Сматрамо да таква нормативна 
формулација оставља простора за богатство тумачења.

Ако се прихвати премиса да „залогодавац и после залагања остаје 
поверилац и да потраживање не прелази на залогопримца, него му слу-
жи само као обезбеђење“,1958 може ли се са извесношћу тврдити да је 

1951 Д. Стојановић у: Стојановић, Павићевић (1997), стр. 189.
1952 Видети: G. Mccormack (2004), стр. 243
1953 Упоредити: M. Denišlić (1988), стр. 73.
1954 Неки аутори овде говоре о дужности заложног повериоца на повратну цесију зало-

жене тражбине. Видети: N. Gavella у N. Gavella (red.), II (2007), стр. 409.
1955 S. Scott (1991), стр. 236.
1956 Коментар уз чланове 991, 992 и 993 ЗОО. Видети: М. Орлић у: Благојевић, Круљ, II 

(1983), стр. 2087–2088.
1957 Р. Ковачевић Куштримовић у: Ковачевић Куштримовић, Лазић (2004), стр. 298.
1958 М. Орлић у: Станковић, Орлић (1999), стр. 258.
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„залогопримац овлашћен да поднесе тужбу, а залогодавац не“.1959 Ако 
„потраживање и после залагања припада залогопримцу“ можемо ли му 
одузети захтев – овлашћење да оно што је његово утужи, нарочито у 
ситуацији када залогопримац одбија да заложено потраживање наплати 
јер, на пример, тражи намирење из неког другог предмета дужникове 
имовине. Као што се ни код залагања телесних добара залогодавцу не 
одузима могућност располагања добром и његове заштите својинским 
и државинским тужбама, чини се да ни код залагања тражбине, зало-
годавац не може лишити овлашћења располагања1960 и захтева, то јест 
могућности да своје право утужи. Држимо стога да у ситуацији када 
законодавац говори о дужностима залогопримца (дужности очувања 
потраживања и дужности наплаћивања), он то не чини залуд,1961 те да 
се не разуме per se да наведене дужности представљају уједно и залогоп-
римчева овлашћења.1962 Према нашем мишљењу, према ЗОО, залогоп-
римац није овлашћен да наплати тражбину за свој рачун већ је дужан да 
наплату изврши за рачун имаоца тражбине (залогодавца).1963 У случају 
да дужник не измири своју обавезу, активно легитимисан за покретање 
парнице је само ималац тражбине (залогодавац). С друге стране, сход-
но закону, на основу самог уговора о залагању у случају доспелости за-
ложене тражбине, залогопримац је дужан да као пуномоћник имаоца 
тражбине у његово име и за његов рачун поднесе тужбу за њену нап-
лату. У прилог става да је залогопримац – пуномоћник који нема овла-
шћење за наплату већ дужност да то учини за залогопримца сведочи 
и следеће правило. У ситуацији када је предмет заложеног потражи-
вања новац, залогопримац је дужан да на захтев залогодавца положи 
наплаћени износ код суда. Само ако је предмет залогопримчевог потра-
живања такође новац, и ако је оно доспело за наплату, залогопримац 
може задржати за себе колико му се дугује, а остало је дужан предати 

1959 М. Орлић у: Станковић, Орлић (1999), стр. 259.
1960 Према неким ауторима, ималац тражбине правну моћ располагања овим правом 

управо и црпи из околности „да је само он и нико други овлашћен да од дужника 
захтева испуњење“. M. Juhart (1996), стр. 22.

1961 Тако и проф. М. Констатиновић. Видети: чл. 998, чл. 999 и чл. 1000 Скице за зако-
ник о облигацијама и уговорима.

1962 М. Орлић у: Станковић, Орлић (1999), стр. 259.
1963 Ако на тренутак погледамо у ком контексту се у ЗОО јавља глагол „наплатити“, то 

је могућност или право наплате из вредности предмета залоге, на пример, заложни 
поверилац може да се наплати из вредности покретне ствари (чл. 966 ЗОО), коми-
сионар има право залоге на стварима које су предмет уговора о комисиону, тако да 
се из вредности тих ствари може наплатити пре осталих комитентових поверилаца 
(чл. 786, ст. 1 и ст. 2 ЗОО). Поверилац који држи дужникову ствар по основу права 
задржавања има право да се наплати из њене вредности на исти начин као залож-
ни поверилац (чл. 289 ЗОО) итд., постаје јасно да је ово посебан случај, у вези са 
којим се у ЗОО говори о „дужности наплате“, што упућује на закључак да заложни 
поверилац не наплаћује за себе него за имаоца тражбине.
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залогодавцу.1964 Друкчије казано, само у случају када новчану тражби-
ну може пребити својом тражбином залогопримац може део наплаће-
ног задржати за себе.1965 Да овде није реч о овлашћењу, већ о дужности 
залогопримца, може се видети и из тога што би залогопримац који не 
предузима радње за очување тражбине или не предузме радњу наплате 
по доспелости, одговарао залогодавцу за штету насталу услед тог про-
пуштања. Изгледа да би се у поступку одмеравања интереса могло раз-
ложно аргументисати да је интерес залогодавца као имаоца тражбине 
да заложено потраживање не застари и буде наплаћено, далеко јачи од 
инте реса залогопримца који у случају да заложено потраживање заста-
ри, односно не буде наплаћено, по правилу, има на располагању алтер-
нативу да своју тражбину намири из остатка залогодавчеве имовине.

Изгледа да се, на овом месту, у тумачању нашег права не можемо 
послужити немачким правом. Према НГЗ, ако је тражбина доспела, за-
логопримац је овлашћен да наплати тражбину (нем. „zur Einziehung der 
Forderung berechtigt“), а дужник само њему може да плати (нем. „kann 
der Schuldner nur an ihn leisten“).1966 Дакле, изричито се говори о овла-
шћењу, а не о дужности. Додатно, НГЗ прописује и једно важно огра-
ничење којег нема у ЗОО: залогопримац је овлашћен за наплату само 
у оном обиму колико је потребно за задовољење његове тражбине.1967 
Ако се у српском праву прихвати концепт по коме је залогопримац овла-
шћен за наплату, онда одговарајуће ограничење у обиму наплате мора 
имати своје место у закону. Сходно општим правилима, залогопримац 
који је овлашћен да наплати целокупну заложену тражбину дужан је 
да „вишак тражбине“, односно разлику између вредности наплаћеног 
потраживања и онога што се њему дугује, пренесе залогодавцу (имаоцу 
тражбине). Међутим, ако у периоду од наплате „целокупне тражбине“, 
залогопримац оде под стечај, залогодавцу не остаје ништа друго него да 

1964 Чл. 993, ст. 3 ЗОО.
1965 Да је овде реч о „дужности наплате“ за другога јасно се види и у формулацији чла-

на који се односи на наплату и урачунавање камате. Ако заложено потраживање 
даје право на камате или каква друга повремена потраживања, залогопримац је 
дужан да их наплати. Тако постигнути износи пребијају се са трошковима на чију 
накнаду залогопримац има право, затим са каматом која му се дугује и најзад са 
главницом (чл. 992 ЗОО). Дакле, потраживање које и по наплати припада залого-
давцу пребија се са истородним правом залогопримца. Чини се да овде нема места 
потпуној аналогији са природним плодовима које даје заложена ствар, где ако није 
уговорено коме ће они припасти после одвајања од ствари, поверилац, ако хоће, 
може да их задржи за себе (чл. 977 ЗОО). У одређеним ситуацијама се и код при-
родних плодова може говорити о дужности одвајања у складу са начелом савес-
ности и поштења, на пример, дужност залогопримца да одваја природне плодове 
ако је предмет залоге крава, јер ће у супротном она сасвим изгубити вредност, али 
у принципу закон само даје овлашћење залогопримцу да одвојене плодове задржи 
за себе. Упоредити: Д. Хибер (1990), стр. 711.

1966 § 1282 НГЗ. Мада уговорници могу углавити и другачије: § 1284 НГЗ.
1967 § 1282 НГЗ.
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стане у ред са осталим хирограферним повериоцима. Таквим присту-
пом залогодавац је изложен јасном ризику да у поступку колективног 
намирења остане без дела своје тражбине.

У француском праву након обавештења о залагању, заложни пове-
рилац пуноважно прима испуњење, како у погледу основице, тако и ка-
мате.1968 Дужник се након нотификације може ослободити обавезе само 
испуњењем залогопримцу.1969 Међутим, у пракси залогопримац често 
информише дужника о залагању, али га једновремено обавештава да 
настави са плаћањем залогодавцу, пошто коришћење потраживања са 
циљем финансирања, по правилу, не укључује директно плаћање фи-
нансијској институцији. Дакле, дужник и поред залагања наставља са 
плаћањем залогодавцу, све док не буде обавештен од залогопримца да 
испуњење усмери на њега1970 (на пример, у случају финансијских теш-
коћа залогодавца).

Сматрамо да је по овом питању најубедљивије швајцарско право. 
Право на наплату остаје залогодавцу који ако то домаћинско посту-
пање (нем. „sorgfältige Verwaltung“) захтева може позвати на испуњење 
заложеног потраживања и наплатити потраживање, а залогопримац је 
овлашћен да захтева спровођење таквог поступка.1971 Након што је оба-
вештен о уступању, дужник може испунити обавезу залогодавцу или за-
логопримцу, али само уз сагласност друге стране.1972 Када нема ове са-
гласности, он се ослобађа обавезе депоновањем дугованог код суда.1973

Чини се да ово решење на најбољи начин одражава природу зало-
ге на потраживању, тако да залогодавацу, и по заснивању залоге, остаје 
„влаштина“ на тражбини. Као ималац тражбине (dominus), залогода-
вац и даље располаже предметом залоге, може посве да га уступи или 
заснује залогу другу по рангу. Сходно томе, он је овлашћен и да своје 
потраживање наплати.1974

У ситуацији када је дужник обавештен о залагању тражбине, али 
нема сагласности друге стране за испуњење (залогодавца за испуњење 

1968 Међутим, ако дужник не зна за залогу, испуњење иде само на залогодавца. Видети: 
чл. 2362 (2) ФГЗ.

1969 J. Leavy, „France“ y: Sigman, Keininger (eds.), (2009), стр. 137.
1970 Ibid.
1971 Чл. 906, (1) ШвГЗ.
1972 Чл. 906, (2) ШвГЗ.
1973 Чл. 906, (3) ШвГЗ.
1974 Приступ по коме дужник и након обавештења може пуноважно да се ослобо-

ди обавезе испуњењем уступиоцу усвојен је у француском праву код уступања 
према општим правилима Грађанског законика и код фидуцијарног уступања са 
циљем обезбеђења. Међутим, код „Dailly“ уступања, нотификација се не тражи за 
дејство према дужнику, али се од обавештења дужник може ослободити обавезе 
само заложном повериоцу. Видети: J. Leavy, „France“ y: Sigman, Keininger (eds.), 
(2009), стр. 137. 
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залогопримцу), изгледа исправно да се дужник ослобађа обавезе по-
лагањем дугованог код суда, јавног бележника или предајом на чување 
другом лицу у складу са законом.1975 Такав приступ води рачуна о наче-
лу савесности и поштења и усклађен је са решењем које смо предложи-
ли за ситуацију када је очигледно нејасно ко је ималац тражбине.

Држимо да из релативне природе потраживања произилази да је 
ималац права тај који од дужника може захтевати испуњење, а да се овај 
ослобађа обавезе плаћањем титулару или његовом заступнику. Отуда 
се чини да сходно ЗОО, „заложни поверилац добија само ограничена 
овлашћења у погледу заложене тражбине, у суштини захтев за покриће 
из уновченог права“.1976 Да би успешно остварио ово право, залогопри-
мац је уговором о залози овлашћен да по обавештењу дужника о зала-
гању од овога захтева и прими исплату доспеле тражбине, али у име и за 
рачун залогодавца (имаоца тражбине).1977

б) Наплата у случају када је заложено потраживање цедирано

Поверилац који је регистровао залогу на тражбини може доспети 
у „невољу“, ако залогодавац такву тражбину и цедира.1978 Иако Закон 
не предвиђа изричито упис промене имаоца тражбине у Регистар, овде 
важи правило по коме се норме о залози ствари примењују и на залогу 
потраживања и других права, ако за њих није прописано што друго.1979 
Сходно томе, залогодавац може отуђити заложено право, цедирајући га 
трећем лицу.1980 Међутим, такво уступање прати и дужност да, без од-
лагања, поднесе захтев ради уписа заложног права у регистар залоге на 
терет новог имаоца тражбине. Такву дужност уз преносиоца (цедента) 
има и сам прибавилац (цесионар).1981 Међутим, ако цедент и цесионар 
не поступе у складу са овом дужношћу, поверилац који је стекао залогу 
на потраживању уписом у регистар изложен је значајном ризику, чак и 

1975 За српско право се предлаже решење да залогопримац, на захтев залогодавца, на-
плаћени износ заложеног потраживања полаже код суда, а ако је обезбеђено пот-
раживање новчано и доспело на наплату, за себе задржава колико му се дугује, док 
остатак предаје залогодавцу, односно на ствари чијом је предајом заложено потра-
живање испуњено стиче право ручне залоге. Чл. 549 Нацрт законика о својини и 
другим стварним правима. И овде је јасно да залогопримац наплаћује тражбину у 
име и за рачун залогодавца. 

1976 Д. Стојановић (1998), стр. 230.
1977 У нашем предратном праву се сматрало да је „пре уписа цесије у интабулационе 

књиге цесионар заступник цедента, с тим да наплаћено сме за себе задржати“. Д. 
Аранђеловић (1929), стр. 126.

1978 Према мишљењу неких аутора, залогодавац „без пристанка залогопримца потра-
живања не може располагати својим потраживањем, не може отпустити или преи-
начити потраживање, одложити рок плаћања итд.“ А. Гамс (1961), стр. 160.

1979 Чл. 10, ст. 4 ЗОЗП.
1980 Аналогна примена у погледу тражбина чл. 23, ст. 1 ЗОЗП.
1981 Аналогна примена у погледу тражбина чл. 23, ст. 2 ЗОЗП.
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ако је према лицу које је у регистру означено као залогодавац прибавио 
извршну исправу.1982 Другим речима, иако упис у регистар заложног 
права на стварима и правима нема конститутивно дејство за прибави-
оце тражбине (као ни за прибавиоца ствари), постоји обавеза да се та 
чињеница о имовинској промени унесе у регистар. Тако да су и цедент 
и цесионар тражбине, која је предмет залоге, дужни да одговарајућим 
уписом у регистар обавесте јавност о промени имаоца тражбине. За 
штету која може настати због њиховог пропуста да у регистар залоге 
упишу заложно право на терет новог имаоца, они заложном повериоцу 
одговарају солидарно.1983

в) Наплата у случају вишеструког залагања

Исто потраживање може бити објекат више заложних права. Место у 
реду првенства заложно право добија према тренутку када је настало.1984

Ако закон не каже шта друго и у погледу залагања тражбина важи 
правило: претходни у времену, јачи у праву. Онај заложни поверилац 
који је пречи у реду може своје право намирити у целости, пре обичних 
(хирограферних) поверилаца, али и оних заложних поверилаца чије је 
заложно право касније настало. Ако притом исцрпи вредност заложе-
ног добра, у овом случају потраживања, повериоци који чекају у реду 
иза њега „остају кратких рукава“.

Занимљивост која у овом погледу завређује нашу пажњу је та што 
ЗОЗП, у делу који се тиче редоследа намирења заложних права, уређује 
питање реда првенства заложног права на покретним стварима упи-
саног у регистар и заложног права које настаје предајом у државину 
заложном повериоцу, али, с друге стране, остаје „нем“ у погледу прио-
ритета између заложног права на потраживању уписаног у регистар и 
заложног права које је настало залагањем потраживања, односно фиду-
цијарне цесије са циљем обезбеђења (према правилима ЗОО).

Једно могуће решење ове дилеме је да се аналогно примени правило 
које важи за покретне ствари. Као што смо већ истакли, према ЗОЗП од-
редбе о залози ствари примењују се и на залогу потраживања и других 
права, ако за њих није прописано што друго.1985 У том случају, заложно 
право на потраживању стечено према ЗОО ужива првенство у односу 
на заложно право на потраживању стечено уписом у регистар, ако се 
заснива на уговору о залози који је оверен у суду или у другом органу 

1982 Опширније о овој специфичности регистрованог заложног права: T. Josipović 
(2009), стр. 461.

1983 Аналогна примена на тражбине чл. 23. ст. 3 ЗОЗП.
1984 N. Gavella у: N. Gavella (red.), II, 2007, стр. 161.
1985 Чл. 10, ст. 4. ЗОЗП. Тако и према ЗОО. Одредбе о давању у залогу ствари при-

мењују се и на залоге потраживања и других права, уколико за њих није прописано 
што друго (чл. 996 ЗОО).
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овлашћеном за оверавање потписа.1986 Притом је на заложном повери-
оцу који је уговор о залагању потраживања закључио према ЗОО терет 
доказивања да је његов уговор закључен пре регистрације залоге у ко-
рист другог заложног повериоца.1987

Друго могуће решење у погледу приоритета разнородних залога 
је да се за полазиште узме правило ЗОО по коме је за стицање залож-
ног права на неком потраживању неопходно да дужник буде писмено 
обавештен о закљученом уговору о залози.1988 Ако ову норму разуме-
мо, сходно већинском ставу, да обавештење дужника о залагању има 
конститутивно дејство, онда се ова залога на потраживању рачуна за-
снованом, не од закључења уговора о залагању, него од обавештења 
дужника. У аустријском праву, као што смо већ истакли, код вишестру-
ког уступања једне тражбине важи принцип по коме само прво усту-
пање производи дејство. Међутим, другачије правило важи за цесију 
са циљем обезбеђења јер код ње потраживање може бити стечено само 
стварноправним актом предаје (нем. „sachenrechtlichen Übergabeakt“).1989 
Овде потрaживање стиче сваки цесионар у чију корист је модус преду-
зет.1990 Стране, дакле, прво треба да склопе уговор са обавезноправним 
дејством,1991 а да би се обвезноправним учинцима придружили стварно-
правни, потребно је још обавештење цесуса.1992

Према Нацрту законика о својини и другим стварним правима, за-
лога потраживања се стиче у часу када залогодавац или залогопримац 
писмено обавести дужника да је закључен уговор о залози,1993 односно 
самим закључењем уговора о залози потраживања, ако је залога угово-
рена између лица у оквиру привредне делатности.1994 Ако је правило да 
залога потраживања уписана у јавном регистру на захтев залогопримца 
делује према трећим лицима од часа уписа,1995 онда се чини да и у овом 

1986 Упоредити чл. 31 ЗОЗП.
1987 Чл. 32 ЗОЗП.
1988 Чл. 989, ст. 1 ЗОО.
1989 Коментар уз § 1394 АГЗ. Schwimann, Heidinger, VI (2006), стр. 784.
1990 Ibid. У хрватском праву се изричито каже да је за заснивање добровољног заложног 

права на залогодавчевој тражбини неопходно да дужник (цесус) буде о томе 
обавештен. Чл. 310, ст. 1. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne 
novine“, 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 
153/09).

1991 „Уговором о залози потраживања залогодавац се обавезује да залогопримцу за-
ложи своје потраживање да би, ако се обезбеђено потраживање не испуни о до-
спелости, могао да се намири из вредности заложеног потраживања пре осталих 
поверилаца, а залогопримац се обавезује да заложено потраживање очува и напла-
ти.“ Чл. 564 Нацрта законика о својини и другим стварним правима.

1992 N. Gavella у: N. Gavella (red.), II (2007), стр. 395.
1993 Чл. 545, ст. 1 Нацрта законика о својини и другим стварним правима.
1994 Ово ако није другачије уговорено. Чл. 545, ст. 3 Нацрта законика о својини и дру-

гим стварним правима.
1995 Чл. 545, ст. 7 Нацрта законика о својини и другим стварним правима.
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случају залога потраживања настаје већ писаним обавештењем дужни-
ка (у оквиру привреде делатности на основу самог уговора), а да упис 
залоге потраживања у Регистар има само декларативно дејство. На овај 
начин се код залоге потраживања одступа од општег правила о консти-
тутивности уписа које овај Нацрт предвиђа за регистровану залогу.1996 
Притом је индикативно и то што дужника о настанку залоге могу пи-
сано обавестити и залогодавац и залогопримац,1997 а да је упис зало-
ге потраживања у јавни регистар могућ само на захтев залогопримца. 
Другим речима, према овом Нацрту, залога потраживања увек настаје 
обавештењем дужника (у оквиру привреде делатности на основу самог 
уговора), а на залогопримцу је да ли ће ову залогу уписати у регистар да 
би од тог часа остварио приоритет према трећим лицима.1998

г) Наплата у случају застарелости главног права
У погледу садржине заложног права је, чини се, изазовна и дилема: 

да ли поверилац који је своје право обезбедио залагањем потраживања 
може да се намири из вредности предмета залоге ако је његово главно 
право (обезбеђено потраживање) застарело.1999

Ако се у решавање ове загонетке крене од општег правила ЗОО, по 
коме кад протекне време застарелости, поверилац чије је потраживање 
обезбеђено залогом или хипотеком може да се намири само из опте-
рећене ствари, ако је држи у рукама или ако је његово право уписано у 
јавној књизи, онда је могуће изабрати најмање два пута:

Један приступ, који основ за одступање од начела акцесорности (у 
реализацији) код застарелости тражбина види у начелу публицитета 
стварних права обезбеђења (оствареном кроз непосредну државину или 
упис у јавни регистар).2000 Ако се доследно примени ово становиште, 
поверилац који је залогу на потраживању засновао уписом у регистар 
може да се намири из вредности предмета залоге без обзира на заста-
релост његовог права,2001 док поверилац коме недостаје публицитет, јер 

1996 Регистрована залога се стиче на основу уговора о залози, уписом у јавном реги-
стру. Чл. 512 Нацрта законика о својини и другим стварним правима.

1997 С том разликом што у случају када обавештење даје залогопримац, уз обавештење 
прилаже и копију уговора о залози потраживања. Чл. 545, ст. 2. Нацрта законика о 
својини и другим стварним правима.

1998 Да упис у регистар код залоге потраживања нема конститутивно дејство показује 
и правило по коме се залога будућег потраживања стиче у часу његовог настан-
ка, ако је дужник писано обавештен о залагању. Чл. 545, ст. 8 Нацрта законика о 
својини и другим стварним правима.

1999 Код залоге на потраживању важи начело акцесорности. S. Scott (1991), стр. 237. У 
случају да из било којег разлога престане обезбеђено потраживање, угасиће се и 
заложно право на потраживању. M. Denišlić (1985), стр. 56.

2000 М. Живковић (2010), стр. 155.
2001 Тако и према изричитом законском одређењу „заложни поверилац се може нами-

рити из вредности предмета заложног права и после застарелости његовог потра-
живања“. Видети: чл. 51, ст. 2 ЗОЗП.
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је своју тражбину обезбедио залогом на потраживању (према општим 
правилима ЗОО) у случају застарелости главног права бива препуштен 
дужниковој „доброј вољи“.

С друге стране, у овој недоумици може се поћи и од премисе да је 
изузетак од начела акцесорности (у реализацији), по коме обезбеђени 
поверилац може да се намири из вредности предмета залоге, без обзира 
на застарелост његовог права, последица саме природе стварноправног 
обезбеђења. Сходно овом приступу, ако је облигационо право ојачано 
стварним правом, „немар“ у вршењу субјективног права не може тако 
„скупо коштати“ повериоца. Он се узда у стварно право које не застаре-
ва. Конкретније, поверилац који је засновао залогу на тражбини, према 
општим правилима ЗОО, може да се намири из вредности предмета за-
логе без обзира на застарелост. Сматрамо да правило према којем обез-
беђени поверилац може принудно да наплати застарелу тражбину важи 
за повериоце чија је тражбина обезбеђена како залогом на покретним 
стварима, тако и залогом на потраживањима и другим правима. Ако се 
сходно изричитој наредби закона на залагање потраживања аналогно 
примењују правила о залагању покретних ствари,2002 онда је, због објек-
тивне немогућности да се успостави државина на оптерећеном добру, 
овај изузетак од начела акцесорности неопходно применити mutatis 
mutandis и на залагање тражбина. Заложно право не подлеже застаре-
лости. Отуда повериоцу остаје стварноправни захтев да се намири из 
заложеног добра, упркос томе што је његово главно право (обезбеђено 
потраживање) постало натурална облигација.

У овом контексту се може расправљати и о томе да ли овај изузетак 
од начела акцесорности важи и за лице коме је тражбина „поверена“ 
са циљем обезбеђења. Ако се доследно примени први приступ, пове-
реник (фидуцијар) можда формално јесте ималац тражбине, али није 
обезбеђени поверилац који застарело главно право може намирити из 
„поверене“ му тражбине. Ово из разлога што његовом обезбеђењу на 
тражбини недостаје публицитет. Примена другог становишта: да сваки 
поверилац у чију корист је засновано стварноправно обезбеђење може 
да се намири из вредности оптерећеног добра, без обзира на то што је 
његова тражбина застарела, у овом случају доводи до прихватљивијег 
закључка да и поред тога што је његова тражбина застарела фидуцијант 
може да се принудно намири из уступљене тражбине.

Основна улога публицитета обезбеђења је у томе да трећим лици-
ма укаже на постојање права обезбеђеног повериоца који с позивом на 
право следовања може да се намири из оптерећеног добра без обзира на 
то ко је његов ималац. Дужник према коме је потраживање застарело 
зна и за тражбину и за њено обезбеђење. Отуда публицитет обезбеђења 

2002 Чл. 996 ЗОО.
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de lege lata, чини се, није кључан у опредељењу да ли обезбеђени повери-
лац може принудно да намири своју застарелу тражбину.2003

Ако залога на материјалним добрима, залога на бестелесним доб-
рима и фидуцијарно уступање тражбине имају исти циљ – обезбеђење 
повериоца, онда је правно природно да се у функционално сличним си-
туацијама слично и поступа.

3.1.4. Купац будуће тражбине – трећа лица

У делу који се односи на облигационоправна дејства погодбе о 
усту пању помињали смо могућност да се као предмет трговине појави 
одредиво будуће потраживање. Притом се овде не мисли само на оне 
тражбине које тек треба да настану из постојећег правног односа (на 
пример, потраживања накнаде из уговора о искоришћавању ауторских 
и сродних права), већ и на она потраживања чији је извор у правним 
односима који још увек нису ни настали (на пример, потраживања цене 
из уговора о продаји робе који још нису закључени). У том контексту, 
истакли смо да је уступање будућих потраживања у збиру доминатно на 
тржишту, нарочито у пословима факторинга и секјуритизације (ухар-
тијавања).

Сходно томе, у делу рада који се односи на апсолутна (имовинско-
правна) дејства уступања, неоходно је казати нешто више о томе у ком 
тренутку будућа потраживања прелазе из имовине продавца (уступио-
ца) у имовину купца (пријемника).

Опште је правило да тражбина прелази на прибавиоца када услед 
сагласности воља уступиоца и пријемника наступи стицај посла обве-
зивања и посла располагања. Такође, важи правило да потраживање на 
основу уговора о продаји прелази на купца (прибавиоца) без обзира на 
исплату цене, с тим што би, аналогно продаји материјалних добара и 
код продаје потраживања, било могуће цесију везати за одложни услов, 
тако да цедент остаје ималац тражбине, све док цесионар не измири 
цену у потпуности (pactum reservati dominii).

Међутим, код будуће тражбине ствари стоје нешто другачије. Већ 
смо истакли да се за ваљано уступање тражи да је у тренутку уступања 
онај који уступа ималац потраживања овлашћен да располаже тражби-
ном и да је потраживање одређено. Код уступања будућег потраживања, 
поменути услови изостају. Објекат уступања у тренутку закључења уго-
вора о цесији не постоји, он је само вероватан. У таквим случајевима, 

2003 Као и у другим случајевима када обезбеђењу недостаје публицитет, трећа лица као 
прибавиоци претходно заложене тражбине могу се суочити са проблемима, али се 
они правно решавају у оквиру општих правила о недостацима уступљене тражби-
не. Чини се да је расплет тако замршене ситуације de lege ferenda у увођењу начела 
публицитета за сва располагања тражбинама. О томе опширније у посебном пог-
лављу.
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потраживање је, по правилу, само одредиво. Чини се, дакле, да наведена 
општа правила о наступању правних дејстава цесије нису примењива на 
будућа потраживања. Утврђивање часа када будуће потраживање пре-
лази из имовине уступиоца у имовину пријемника нарочито је значајно 
за разрешење евентуалног спора између више претендената на уступље-
но потраживање.2004

У немачком праву важи правило да ако уступљено потраживање 
настане касније, уступање производи дејство у том тренутку, док су 
оста ла цедентова располагања потраживањем, учињена у међувремену, 
неважећа.2005 Притом, цедент не може накнадно да опозове своју изјаву 
воље усмерену на уступање. С друге стране, до настанка потраживања 
које је предмет уступања, пословима inter vivos и mortis causa, цесионар 
може уступљено будуће потраживање пренети неком другом лицу.

Питање које се овде најчешће проблематизује можемо свести на 
алтернативу: да ли се уступљена будућа тражбина рађа у имовини це-
дента да би потом било пренета или уступљено будуће потраживање у 
тренутку зачећа улази непосредно у имовину пријемника.2006 Одговор 
на ову дилему је нарочито значајно у ситуацији када уступилац, у пе-
риоду од закључења уговора о цесији до настанка потраживања, оде у 
стечај. У немачкој теорији је доминантан став да уколико је правни ос-
нов будућег потраживања (уговор) пуноважно настао већ у тренутку 
уступања, па макар и под одложним условом, тада уступљено потра-
живање настаје непосредно у имовини цесионара и, по правилу, остаје 
недирнуто евентуалном инсолвентношћу цедента.2007 Супротно томе, 
ако је правни основ будуће тражбине зачет тек по отварању стечајног 
поступка од стране стечајног управника или уколико је тада заснован 
захтев за плаћањем учињене услуге, новонастало потраживање улази у 
стечајну масу цедента.2008

Према ФГЗ, код уступања будућег потраживања са циљем обе-
збеђења, обезбеђење настаје у тренутку настанка потраживања.2009 Ово 
решење следи и Пројекат реформе француског облигационог права, 

2004 E. Cashin-Ritaine (1998), стр. 314.
2005 Због тога што уступилац и нема моћ располагања већ уступљеним потраживањем. 

Münchener, Roth, II (2007), стр. 2477.
2006 Опширније о алтернативи код стицања таквих тражбина: индиректни пренос – 

директно стицање („Durchgangserwerb – Direkterwerb“): Münchener, Roth, II (2007), 
стр. 2479.

2007 С тим што стечајно право у том погледу познаје и одређене изузетке. Видети: Mün-
chener, Roth, II (2007), стр. 2479.

2008 Münchener, Roth, II (2007), стр. 2479.
2009 У француском праву, изменама из 2006. (Ordonnance n° 2006–346 du 23 mars 2006 

– art. 12 JORF 24 mars 2006), у ФГЗ је унета одредба да у случају уступања будућег 
потраживања са циљем обезбеђења, обезбеђени поверилац стиче право на потра-
живању у тренутку његовог настанка (чл. 2357 ФГЗ).
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правилом да уступање будућег потраживања производи дејство када 
оно настане, и то како у погледу уговорника, тако и трећих лица.2010

Ако се ови системи упореде, онда је приметно да у Немачкој прав-
ни однос и кауза будућег потраживања не морају постојати у момен-
ту цесије.2011 Довољан је оквирни споразум који омогућава утврђивање 
потраживања у моменту његовог настанка. С друге стране, француско 
право традиционално има потребу за већом одређеношћу у овом погле-
ду, која се огледа у прецизирању износа или дужника.2012

Енглески правници сматрају да је и у погледу будућих потражи-
вања могуће садашње уступање (енг. „present assignment“). Купчева пра-
ва делују (у сврху приоритета) од тренутка закључења уговора, а не од 
дана када уступљено потраживање настане.2013 Притом је неопходно да 
је ту имовину могуће идентификовати. Ако су потребни неки додатни 
акти индивидуализације, онда до преноса долази тек када ова околност 
наступи.2014

Према Принципима UNIDROIT, уступање будућих права има ретро-
активно дејство између уступиоца и пријемника. Ако потраживање на-
стане, узима се да је до уступања дошло у тренутку када је закључен 
уговор о уступању.2015 Дејство цесије ex tunc доноси бољу позицију 
пријемнику у случају стечаја уступиоца, у комбинацији са правилом да 
је уступилац тај који стиче право од дужника.2016 Ово решење је усвоје-
но како би се повећала тржишна вредност будућих права и подстакло 
њихово финансирање.2017

Према PECL,2018 будуће потраживање које извире из постојећег или 
будућег уговора (енг. „existing or future contract“) уступиво је ако се у тре-
нутку када настане или у неком другом тренутку, о коме се стране сагла-
се, може идентификовати као потраживање на које се усту пање односи.

Према Закону о заложном праву на покретним стварима уписаним 
у регистар, будуће потраживање може бити предмет залоге.2019 У овом 

2010 Чл. 1254–1 Catala/Projet (2005), (фр. „Toutefois, le transfert d’une créance future n’a lieu 
qu’au jour de sa naissance, tant entre les parties qu’à l’égard des tiers“).

2011 Док је у Француској ово питање контроверзно. E. Cashin-Ritaine (1998), стр. 307.
2012 E. Cashin-Ritaine (1998), стр. 314.
2013 Beale, Bridge, Gullifer, Lomnicka (2007), стр. 236.
2014 Ibid.
2015 Коментар уз чл. 9.1.5 Принципа UNIDROIT. Видети: M. Bonell (ed.), (2006), стр. 455. 

С тим што уговорници могу стипулисати и што уступање будућег потраживања 
нема ретроактивно дејство. Видети: Коментар уз чл. 9.1.5 Принципа UNIDROIT. 
Видети: F. Mazza у: Vogenauer, Kleinheisterkamp (eds.), (2009), стр. 987.

2016 Коментар уз чл. 9.1.5 Принципа UNIDROIT. Видети: F. Mazza у: Vogenauer, Kleinhei-
sterkamp (eds.), (2009), стр. 987.

2017 W. Wiegand, C. Zellweger – Gutknecht (2005), стр. 34.
2018 Чл. 11:202 (2) PECL.
2019 У том смислу и Нацрт законика о својини и другим стварним правима. „Уговор о 

заснивању залоге потраживања може се закључити и о будућем залогодавчевом 
потраживању“ (чл. 542 Нацрта).
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случају се сматра да заложно право настаје кад залогодавац стекне пра-
во потраживања.2020 Тако и према Нацрту законика о својини и другим 
стварним правима, у којем се предлаже правило да се „залога будућег 
потраживања стиче у часу његовог настанка, ако је дужник писано оба-
вештен о залагању“.2021

Сматрамо да додатни услов „ако је дужник писано обавештен о 
залагању“ негира резултате правила по коме се у случају ако је зало-
га потраживања уговорена између лица која закључују уговор о залози 
потраживања у оквиру привредне делатности, она стиче у часу закљу-
чења уговора о залози потраживања ако није другачије уговорено. Оту-
да ово правило треба тумачити системски, у контексту ст. 3, чл. 545 На-
црта, тако да се у ситуацији када је уговор о заснивању залоге закључен 
о будућем потраживању, између лица која закључују уговор о залози 
потраживања у оквиру привредне делатности залога будућег потражи-
вања стиче у часу његовог настанка.

Сходно наведеном, чини се да је за наше право прикладније пра-
вило, по коме, као и у случају уступања, и код залагања будућег потра-
живања пријемник стиче потраживање, односно залогу на потражи-
вању у тренутку његовог настанка.2022 Ово из разлога што у савременом 
промету, код уступања/залагања потраживања у оквиру привредне де-
латности, главнину тражбина чине управо будућа потраживања, и то 
њихов континуирани прилив, где је крајње непрактично и скупо да се 
сваки појединачни дужник обавештава о уступању/залагању.

3.1.5. Купац потраживања – ималац плодоуживања

Већ смо указали на околност да потрaживање, као једно бестелесно 
добро, може бити предмет одређених стварних права, па тако и плодо-
уживања.2023 У литератури се истиче да је ово један од ретких случајева 
када се и право (потраживање) јавља као предмет стварног права.2024 С 
обзиром на то да плодоуживање, као лична службеност, није регулисано 
позитивним прописима, у Републици Србији се у погледу овог институ-
та примењују правна правила Грађанског законика из 1844. године.2025

2020 Тако и у правној књижевности: „Заложно право настаје тек када настану заложена 
права.“ Д. Стојановић (1998), стр. 231.

2021 Чл. 545, ст. 8. Нацрта законика о својини и другим стварним правима.
2022 Ово правило код уступања будућих потраживања усваја и Нацрт ИзГЗ. „Код права 

која још нису настала до уступања не долази у моменту закључења уговора, него у 
тренутку настанка ових права.“ Видети: чл. 135 (b) Нацрта ИзГЗ.

2023 Предмет плодоуживања могу бити ствари, права, а такође и имовина. О. Станко-
вић у: Станковић, Орлић (1999), стр. 216.

2024 Z. Stipković у: N. Gavella (red.), II (2007), стр. 38.
2025 Тако је у једној одлуци, српски суд применом правних правила из § 384. до 393. 

Грађанског законика судио да „право доживотног плодоуживања престаје када се 
у једној личности сједини својство власника ствари и плодоуживаоца, протеком 
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Према мишљењу проф. Ларенца, заснивање плодуживања на потра-
живању представља у односу на пуно право (потраживање) преношење 
ограничене правне моћи која омогућава плодоуживаоцу корист. Попут 
других ограничених права на неком објекту, и успостављање плодоужи-
вања на потраживању је делимичан пренос овлашћења која се налазе у 
праву (овде потраживања) и то на одређено време. 2026

Плодоуживање на тражбини може настати на основу посла обве-
зивања, као правног основа, који прати посао располагања. Ако би се 
применила аналогија са залагањем потраживања, онда, по већинском 
мишљењу, и плодоуживање на тражбини настаје уступањем са циљем 
плодоуживања. То није довољно, тако да се плодоуживање на тражби-
ни сматра конституисаним, тек по одговарајућем обавештењу дужни-
ка.2027

Плодоуживање на тражбини може настати и посредно приме-
ном правила о реалној суброгацији. Ако је материјално добро на коме 
постоји плодоуживање из неког разлога изашло из имовине власника, а 
на место тог добра пристигло неко потраживање, плодоуживање наста-
вља да постоји, али сада на придошлој тражбини. На пример, кућа на 
којој је постојало плодоуживање је уништена, па је настало потражи-
вање накнаде из осигурања. Плодоуживање наставља да постоји на так-
вом потраживању.

Ако није спорно да се на неком потраживању може засновати пло-
доуживање, онда треба узети у обзир и могућност да ималац потра-
живања располаже овим потраживањем без обзира на постојање тере-
та.2028 Као и у другим случајевима куповине неког добра на коме постоји 
стварно право трећег лица, прибавилац стиче само оно и онолико, ко-
лико му је претходник могао пренети. Плодоуживање установљено на 
бестелесном добру делује erga omnes, иако прибавилац није био у могућ-
ности да се из неког јавног регистра или на неки други поуздан начин 
обавести о овом оптерећењу.

Код плодоуживања на испоруку одређене ствари или исплату глав-
нице искључено је уобичајно коришћење.2029 Плодоуживање, које код 
материјалних добара подразумева употребу и прибирање плодова, овде 

времена за које је плодоуживање установљено, ако је било установљено на одређе-
но време, када на послужном добру треће лице стекне право плодоуживања, смрћу 
плодоуживаоца и пропашћу послужног добра.“ Пресуда Апелационог суда у Кра-
гујевцу, Гж. 1500/2011 од 13. јуна 2011. године, Paragraf Lex.

2026 K. Larenz (1987), стр. 570.
2027 Аналогна примена чл. 989, ст. 1 ЗОО. По нама, као и код заснивања залоге, ноти-

фикација дужнику одузима приговор савесног одужења. Од обавештења дужни-
ка о заснивању плодоуживања, овај не може са ослобађајућим дејством испунити 
обавезу у погледу цивилних плодова тражбине њеном имаоцу, већ само плодоужи-
ваоцу.

2028 Z. Stipković у: N. Gavella (red.), II (2007), стр. 39. 
2029 М. Лазић (2000), стр. 102.
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се своди само на прибирање плодова.2030 Тако камате представљају ци-
вилни плод неког потраживања, на пример, закупнине.2031 Плодоужи-
валац дакле, има право на камате, с тим да он сноси и све трошкове њи-
хове наплате.2032 Ако се има на уму да је тражбина бестелесна,2033 њени 
плодови се не стичу одвајањем од плодоносне ствари, већ доспелошћу и 
то „дан по дан сразмерно трајању плодоуживања“.2034

Личне службености су, по правилу, непреносиве. Сходно томе, 
плодоуживалац нема право да тражбину оптерети залогом.2035 Међу-
тим, иако плодоуживање на тражбини, као такво, није уступиво, чини 
се да би плодоуживац могао уступити (и заложити) вршење пра-
ва плодоуживања,2036 на пример, кроз цесију камате.2037 Ова камата се 
вољом уговорника може појавити и као предмет залоге. Ако се каже да 
плодоуживалац има право на све плодове, онда није пресудно ко ће ово 
право вршити.2038

Ако је плодоуживалац дужан да очува суштину послужног добра и 
да тражбином газдује као добар домаћин, онда је на њему и дужност да 
предузима оне радње које су усмерене на очување квалитета тражбине, 
на пример, да подигне тужбу или предузме неку другу радњу против 
дужника којом прекида рок застарелости.2039 У супротном, он одговара 
за смањење квалитета тражбине.

2030 Тако, према мишљењу проф. Станковића, ако је за експроприсану непокретност 
исплаћена сума новца, плодоуживање које се преноси на њу састоји се у приби-
рању камата које та сума новца даје, док је употреба ствари у натуралном смислу 
искључена. О. Станковић у: Станковић, Водинелић (2007), стр. 138.

2031 Плодоуживалац стиче право коришћења, на пример, камате од потраживања или 
закупнине из уговора о закупу. Мирослав Лазић, Личне службености, Ususfructus, 
Usus, Habitatio, Ниш 2000, стр. 12.

2032 Сходно томе, плодоуживалац плаћа и порез на приход од ове камате. „...На пло-
доуживаоца падају све редовне и ванредне дужности које су са ствари скоп-
чане, уколико се оне могу испунити из користи, добивених за време трајања 
плодоуживања; он сноси и трошкове, без којих се плодови не би могли доби-
ти.“ Видети: § 541 Предоснова Грађанског законика за Краљевину Југославију 
(1934).

2033 Плодоуживање на потраживању је „специфично зато што се ради о бестелесној 
ствари и што су у правном односу три лица: плодоуживалац, поверилац и дуж-
ник.“ М. Лазић (2000), стр. 102.

2034 М. Лазић (2000), стр. 66.
2035 М. Лазић (2000), стр. 68.
2036 Према мишљењу проф. Стојановића, иако је неко имовинско право непреноси-

во као плодоуживање, предмет залоге може бити вршење права. Д. Стојановић у: 
Стојановић, Павићевић (1997), стр. 189.

2037 „Вршилац врши плодоуживање као туђе право, у име плодоуживаоца као извор-
ног титулара, али на сопствени рачун.“ М. Лазић (2000), стр. 73.

2038 Z. Stipković у: N. Gavella (red.), II (2007), стр. 37.
2039 Пред судом или другим надлежним органом, са циљем утврђивања, обезбеђења 

или остварења потраживања (чл. 388 ЗОО).
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Према неким ауторима, плодоуживалац, по престанку службе-
ности, има обавезу да кроз повратну цесију врати тражбину имаоцу, 
а ако је плодуживање доживотно, онда ова обавеза лежи на његовим 
наследницима.2040 С друге стране, могуће је аргументовати да се самим 
гашењем терета, „влаштина“ на тражбини успоставља у пуном обиму. 
Ако плодоуживање није настало уписом у регистар, није потребан ни 
акт екстабулације да би терет престао.

3.2. НОТИФИКАЦИЈА VERSUS РЕГИСТРАЦИЈА

Правило по коме неко право обезбеђења може имати дејство према 
трећим лицима, само ако је учињено јавним, важна је тековина у при-
ватном праву. У том смислу се чини да је нотификација дужника крајње 
несавршен механизам за перфекцију цесије и стварних права на траж-
бини. Обавештењу о уступању недостаје публицитет на који се трећа 
лица могу ослонити: неки спољни знак, на пример, државина или упис 
у јавни регистар.2041

Ако се у правној књижевности истиче да су законска заложна права 
и привилегије без публицитета2042 извор правне несигурности, онда се 
чини да је још важније остварити публицитет код уговорног заложног 
права. Непостојање публицитета неког обезбеђења „срозава“ његову 
функционалну вредност, с једне стране, и узрок је правне несигурно-
сти, с друге стране.2043 Нарочито је код фидуцијарног уступања тражби-
не проблематична могућност да обе стране располажу истим објектом, 
будући да право фидуцијара није обзнањено, као ни забрана распола-
гања.2044 У праву Хрватске је било покушаја да се публицитет обезбеђења 
на правима оствари објављивањем огласа у „Народним новинама“, али 
су водећи научни ауторитети из ове области такав „сурогат“ публици-
тета оценили као далеко слабији од публицитета који обезбеђење на 
правима добија уписом у одговарајуће регистре.2045 У српском праву 
важи правило да, када је реч о потраживањима из спoљнотрговинског 

2040 Без обзира на то што му је тражбина уступљена за време плодоуживања, плодо-
уживалац и дужник не могу вршити пребијање потраживања. М. Лазић (2000), 
стр. 73.

2041 Изузетак у том погледу је немачко право, где основно средство обезбеђења на 
покретним стварима, фидуцијарно власништво, функционише без икаквог пуб-
лицитета. Међутим, чак је и немачка правна наука свесна замки за правну сигур-
ност које у себи носе „притајена“ средства обезбеђења. Meliha Povlakić, „Fiducijarno 
vlasništvo u usporednom pravu i sudskoj praksi“, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u 
Rijeci 1/2003, стр. 228.

2042 M. Povlakić (2003), стр. 220.
2043 M. Povlakić (2003), стр. 222.
2044 M. Povlakić (2003), стр. 229.
2045 T. Josipović (2009), стр. 455.
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пословања,2046 банка која је од резидента купила потраживање настало 
по основу извоза робе и услуга овог резидента и у вези са овим посло-
вима извршила плаћање или наплаћивање том резиденту дужна је да 
извештава Народну банку Србије о тим пословима.2047 Међутим, ни на 
овај начин публицитет уступања није остварен према трећим лицима.

Изгледа да се у односу на нотификацију, као квалитетније решење 
за објаву обезбеђења на тражбини јавља регистрација.

У српском праву упис у регистар залога остварује: функцију засни-
вања и функцију публицитета залоге на тражбини. Да би настала зало-
га на тражбини, дужник не мора бити обавештен. То отвара могућност 
и за „тихо“ залагање. Залога уписана у регистар делује erga omnes, али 
дужник до нотификације може испунити обавезу првобитном поверио-
цу (залогодавцу) и равнодушан је према томе какав је однос залогодавца 
и заложног повериоца. Њега не забрињава ни стање у јавном регистру, 
што представља важан изузетак од начела јавности. Будући да је реч о 
изузетку, није довољно да је дужник могао да зна. Ипак, нотификација 
дужника није без значаја. Од часа када је обавештен о залагању, дужник 
се ваљано ослобађа обавезе испуњењем залогопримцу, осим ако му овај 
у том погледу не достави другачија упутства.

Сматрамо да је такав однос нотификације и регистрације примере-
на комбинација, с једне стране, начела јавности регистра и, с друге стра-
не, начела недодирљивости дужниковог положаја (идентитета тражби-
не). На овај начин, штити се правна сигурност, а да се истовремено не 
спутава прометљивост тражбина.

Сходно напред изложеном, чини се да савремени правни промет 
„вапи“ за заокруженим системом обезбеђења који подразумева рачу-
нање приоритета према принципу: први у регистрацији, јачи у праву2048 
и јединствен регистар за сва располагања тражбинама, без обзира на то 
да ли је реч о уступању тражбине у пуном обиму, уступању тражбине са 
циљем обезбеђења или њеном залагању.

2046 Чл. 2 и 3 Одлуке о начину на који и роковима у којима банке извештавају Народну 
банку Србије о пословима куповине или продаје, односно плаћања или наплаћи-
вања потраживања и дуговања по спољнотрговинским пословима резидената („Сл. 
гласник РС“, бр. 16/2007).

2047 Извештај се подноси свака три месеца, и то до 10. у месецу за претходно троме-
сечје. Чл. 2 и 3 Одлуке о начину на који и роковима у којима банке извештавају 
Народну банку Србије о пословима куповине или продаје, односно плаћања или 
наплаћивања потраживања и дуговања по спољнотрговинским пословима резиде-
ната.

2048 Добар пример, у том погледу, јесте хрватско право, у којем се у исти уписник 
уписују и заложно право и пренос права власништва на правима која могу бити 
у промету. Чл. 6 Закона о уписнику судских и јавнобиљежничких осигурања. „У 
уписник се уписује и придржај права власништва, присилна заложна права на 
покретнинама и правима и мере забране отуђења и оптерећења.“ Опширније: T. 
Josipović (2009), стр. 456–457.
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3.2.1. Први у регистрацији, јачи у праву

Елементарна правна сигурност налаже да се једно право не може 
истицати лицима која за њега нису могла знати, нарочито у ситуација-
ма фидуцијарног уступања, када пријемник добија више него што сме, 
односно више него што му је потребно за обезбеђење (фидуцијарно 
уступање),2049 али и у ситуацији када уступилац гарантује за наплати-
вост, тако да је, на пример, дужан да откупи сва ненаплаћена потражи-
вања.2050

Као што се код обезбеђења на покретним стварима намеће питање 
приоритета између залоге која настаје предајом у посед и регистроване 
залоге, тако у области обезбеђења на тражбинама постоји потреба регу-
лисања реда првенства више обезбеђених поверилаца, на пример, оног 
чија је залога настала обавештењем дужника о залози и оног чија је за-
лога на тражбини настала регистрацијом, али и оног пријемника коме је 
тражбина фидуцијарно уступљена ради обезбеђења.

Ако је залога на потраживању стварно право које делује erga omnes, 
онда је његова обзнана императив. Нематеријалност објеката залоге не 
допушта објаву предајом, односно успостављањем државине залогоп-
римца, па право овде мора потражити други погодан начин за оства-
рење публицитета. Ако је у области обезбеђења на покретним стварима 
искуствено проверено да се путем регистрације остварује публицитет 
и без успостављања државине залогопримца, онда је природно у овом 
механизму потражити примерен начин за публикацију залоге на нема-
теријалним добрима.

Ако се код залагања покретних ствари може рећи да постоји „до-
бра стара алтернатива“ регистрацији, предаја у државину, којом се сва 
трећа лица обавештавају да је установљена залога у корист повериоца, 
код бестелесних добара, нотификација дужника је крајње несавршен ме-
ханизам обзнане. Од часа нотификације, дужник зна за цесију односно 
залагање, али трећа лица могу да сазнају за цесију/залагање у оној мери 
и на начин као што су могла да сазнају за ову околност и у периоду када 
дужник није био обавештен о цесији. Другим речима, позиција трећих 
се, пре и после обавештења дужника о цесији, ни по чему не мења.2051

У теорији, треће лице које жели да зна да ли је неко потраживање 
продато може се о томе распитати код дужника (да ли је обавештен). 

2049 M. Povlakić (2003), стр. 239.
2050 Тако у пословној пракси важи правило да ако је уговорен факторинг са регресом, 

фактор има право да у случају регреса од клијента захтева повраћај датог аван-
са увећаног за уговорену камату, накнаду и трошкове. Кад фактор оствари регрес 
према клијенту, дужан је вратити потраживања клијенту.

2051 „Дужник који је сазнао за уговор о залагању не може пуноважно испунити дугова-
ну престацију залогодавцу.“ Због начела савесности и поштења, морамо облигаци-
оно право које залогопримац има према залогодавцу признати супротстављивим 
дужнику који је за њега сазнао на други начин. M. Denišlić (1985), стр. 62–63.
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У пракси је за треће лице веома тешко да сазна да ли је неко потра-
живање продато: такво информисање је целисходно, ако је треће лице 
заинтересовано за једну „усамљену тражбину“. Међутим, предмет трго-
вине је често збир тражбина у коме је обједињено мношто мањих тра-
жбина према различитим дужницима. Сложићемо се да није економски 
ефикасно приморавати треће лице (потенцијалног купца) да се о томе 
распитује код сваког од ових дужника. Потенцијални финансијери могу 
то сматрати за превелико „бреме“, па ће, да би покрили такав ризик, јед-
ноставно умањити суму коју су спремни да плате за тражбину или ће 
одустати од куповине.2052 Сматрамо да је, у контексту распрострањене 
пословне праксе финансирања без нотификације (енг. „non-notification 
receivables financing“), принцип по коме се приоритет рачуна од дана ре-
гистрације далеко прикладнији.2053

У време кад није постојало неко друго правнотехничко средство за 
обзнану цесије/залагања, нотификација се, иако несавршена, могла узе-
ти у разматрање као тренутак од кога залога делује према трећим ли-
цима. Међутим, у ситуацији када је техника тако напредовала да елек-
тронским регистрима, у складу са начелом јавности, свако, и у сваком 
тренутку, може приступити путем интернета, непримерено је држати 
се одређеног решења само зато што смо на њега навикли. Отуда се и у 
неким „конзервативним“ правним системима истиче да је регистрација 
цесије у случају конкурентског (ривалског) уступања од нарочитог зна-
чаја за елиминисање дилеме о приоритету пријемника.2054

3.2.2. Начело публицитета за располагање
тражбинама

Јавни регистар је значајан за правни промет у оној мери колико су 
истините и потпуне информације које нуди корисницима, на пример, 
потенцијалним кредиторима. Непотпуност регистра, у смислу да садр-
жи податке само о заложеним тражбинама, а не и о оним које су посве 
уступљене или уступљене са циљем обезбеђења, смањуje поуздање у ову 
јавну књигу, а самим тим и њену тржишту релевантност.2055 Ово из раз-

2052 Hugh Beale, „The Future of Secured Credit in Europe: Concluding Remarks“ у: H. Ei-
denmüller, E. M. Kieninger (eds.), The Future of Secured Credit in Europe, ECFR Special 
Volume 2, 2008, стр. 394.

2053 H. Beale у: Eidenmüller, Kieninger (eds.), (2008), стр. 394. Односно „од дана приспећа 
захтева за упис“. Тако за рачунање првенства хипотеке: Д. Хибер (1990), стр. 708.

2054 Видети: G. Mccormack (2004), стр. 237. Тако неки енглески аутори принцип први у 
перфекцији (енг. „first-to-perfect“) за утврђивање приоритета истичу као квалитет-
нији од често несигурног решења рачунања приоритета према времену нотифика-
ције, дакле примене правила извученог из случаја Dearle v. Hall.

2055 У овом контексту је пригодно казивање проф. Орлића: „Ако би се облигациона 
права могла супротставити трећима и поред тога што им нису била позната, наша 
слобода била би тиме у знатној мери ограничена. Општи је захтев правне сигур-
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лога што ове „правне операције“ за трећа лица, личе „као јаје јајету“, па 
није лако разазнати да ли је њихов упис у регистар неопходан или не.

Финансијске трансакције се често изводе на начин који „зама-
гљује“ разлику између уступања са циљем отуђења – цесије и уступања 
са циљем обезбеђења.2056 Лице које није упознато са детаљима правне 
операције тешко ће разлучити природу посла, као што је, на пример, 
факторинг са регресом (енг. „recours factoring“). Код ове врсте факто-
ринга, фактор не преузима ризик ненаплативих тражбина, па се уговара 
да ће ако дужник пропусти плаћање,2057 клијент измирити неплаћени 
дуг или да ће га по одређеној цени откупити (енг. „buy back“).2058 Отуда 
не чуди што неки аутори разликовање уступања са циљем отуђења – 
цесије и усту пања са циљем обезбеђења пореде са „дељењем длаке на 
четворо“.2059

Ако су права трећих примерено заштићена принципом публиците-
та и ако је дужник сигуран у савесном пословању са првашњим повери-
оцем, онда је економски крајње неефикасно истраживати праву намеру 
странака2060 само зато да би спознали да ли је за одређену врсту усту-
пања упис конститутиван.

Сматрамо да је непотпуност регистра у погледу, на пример, фиду-
цијарног уступања, у модерној пословној пракси неприхватљива, јед-
нако као и систем по коме регистар садржи само податке о уговорном 
залагању, а не и о оним залогама које су настале одлуком суда2061 или 
по самом закону.2062 Другим речима, селективна регистрација не ради 

ности да нам се права за чије постојање нисмо знали, нити смо могли знати, не 
могу супротставити.“ М. Орлић (1974), стр. 331.

2056 Видети: G. Mccormack (2004), стр. 237.
2057 Овај облик факторинга у последње време добија све већи значај, нарочито у ин-

теракцији са факторингом без нотификације дужника (енг. „invoice discounting“). 
Beale, Bridge, Gullifer, Lomicka (2007), стр. 235.

2058 Ruddy, Mills, Davidson (2006), стр. 243
2059 Енг. „exercise in splitting hairs“. Видети: G. Mccormack (2004), стр. 226.
2060 S. Scott (1991), стр. 252.
2061 Закон о извршењу и обезбеђењу отклања ову потенцијалну правну несигурност 

у нашем праву у погледу материјалних добара. На основу записника о попису, на 
пописаним стварима извршни поверилац стиче само право уписа заложног права, 
у складу са законом (чл. 87, ст. 1 ЗИО). Тако да извршни поверилац стиче судску 
залогу тек уписом у јавну књигу, односно у одговарајући јавни регистар, осим ако 
је другачије одређено овим законом (чл. 9, ст. 3 ЗИО). Ипак, законодавац у овом 
погледу није доследан. Код судске залоге на тражбинама „извршни поверилац сти-
че заложно право на потраживању достављањем решења, односно закључка о за-
плени потраживања извршном дужнику“ (чл. 154, ст. 1 ЗИО). 

2062 Код пореске залоге начело конститутивног дејства уписа и начело публицитета 
примењени су једнообразно за материјална и нематеријална добра. То прописује 
како општи закон за регистровану залогу, према коме се за потраживања пореза и 
других дажбина ред првенства одређује према времену њиховог уписа у регистар 
залоге (чл. 34 ЗОЗП), тако и општи закон за порески поступак. Пореска управа 
може, одмах по доспелости пореза и споредних пореских давања, засновати за-
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за правну сигурност, што јесте главни правнополитички циљ уписа у 
јавне књиге.2063 Само потпуна (истинита) информација омогућава уче-
сницима на тржишту да своје понашање прилагоде стању у регистру. У 
конкретном случају да закључе, да ли је неко лице и даље ималац траж-
бине и ако јесте, да ли на овом његовом праву постоје нека ограничења.

Свеобухватна регистрација располагања тражбинама доноси мно-
штво користи. Они који желе да прибаве тражбину се на једном месту 
обавештавају о томе да ли је нека тражбина већ продата, уступљена у 
циљу обезбеђења или заложена. Таква објава располагања помаже, како 
обичним повериоцима који не траже обезбеђење, али, на пример, дају 
робу на одложено плаћање (да знају докле могу да иду у одобравању 
задужења), тако и онима који траже и уговорају обезбеђење (да знају да 
ли је њихова залога једина и ако није која је по реду).

Правило по коме се сви послови располагања тражбинама, без 
обзира на конкретан циљ, региструју и од тог тренутка делују према 
трећим лицима, искључује могућност да уговорне стране које желе да 
избегну регистрацију и тако прикрију залогу тражбине свој уговор јед-
ноставно назову уступањем у циљу обезбеђења. С друге стране, једно-
образност правила о регистрацији ће онима који желе да уступање у 
циљу обезбеђења упишу у регистар, омогућити публицитет такве тран-
сакције без потребе да је привидно називају залогом. Ако је срж посла 
у располагању тражбином, није пресудно како је овај правни однос на-
словљен.2064 И обратно, ако су правила о регистрацији уједначена, уго-

логу уписом заложног права у регистре заложних права, чак и пре принудне на-
плате пореза и споредних пореских давања (чл. 72 ЗПППА). У поступку принудне 
наплате као предмет принудне наплате пореза могу се, између осталог, појавити 
новчана потраживања пореског обвезника (чл 84, ст. 1, тачка 1 ЗПППА), као и 
неновчана потраживања и друга права пореског обвезника (чл. 84, ст. 1, тачка 3 
ЗПППА). Сходно слову Закона, законско заложно право у корист пореског повери-
оца установљава се ради обезбеђења пореског потраживања у принудној наплати 
пореза на стварима, односно имовинским правима пореског обвезника (чл. 86, ст. 1 
ЗПППА), с тим што се законско заложно право у корист Републике установљава 
уписом у одговарајући регистар. Видети: чл. 87, ст. 7 Закона о пореском поступку 
и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/2002, 84/2002 – испр., 23/2003 
– испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – др. закон, 62/2006 – др. закон, 63/2006 
– испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – др. закон, 53/2010, 101/2011 и 2/2012 
– испр.).

2063 И у енглеском праву се за залагање тражбине тражи регистрација, али се у правној 
науци истиче да нема начина да конкурентни купац или залогопримац сазна за 
претходну продају (уступање) тражбине. Изузетак је уступање тражбина физич-
ких лица, али ни у том погледу не постоји централни регистар уступања. M. Bridge, 
„England and Wales“ y: Sigman, Keininger (eds.), (2009), стр. 166.

2064 У принципу функционална сличност између та два типа трансакција призива уса-
глашена правна правила (енг. „parallel legal rules“). C. Walsh у: Eidenmüller, Kieninger 
(eds.), (2008), стр. 322. Већина конвенција у овој области усваја јединствена прави-
ла и за уступање у пуном обиму и за уступање са циљем обезбеђења.
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ворници су подстакнути да сваки споразум назову именом које одгова-
ра његовој стварној садржини.2065

У том контексту је, чини се, добар пример Римске уредбе I, која на 
јединствен начин уређује меродавно право у случају цесије и уговорне 
суброгације, будући да ови институти имају сличну економску функ-
цију (енг. „similar economic function“),2066 с тим што цесија подразуме-
ва отуђење и уступање са циљем обезбеђења (енг. „outright trasfer“ and 
„trasfer of claims by way of security and pledges or other security rights over 
claims“).2067

Откривање праве природе одређеног уговора о располагању тражби-
нама често није могуће без уплитања суда и сагледавања овог уговора у 
оквиру ширег пословног односа уговорника.2068 Узимајући ово у обзир, 
функционални приступ, који овде кандидујемо, крунише сигурност пра-
вног промета. С једне стране, он почива на принципу публицитета јавних 
регистара, а с друге стране, не занемарује садржински идентитет тражби-
не, односно начело недодирљивости дужниковог правног положаја.

2065 Tibor Tаiti, Comparative Secured Transactions Law, Budapest 2002, стр. 346.
2066 Чл. 14 Римске уредбе I. Еxplanatory memorandum, Proposal for a Regulation of the 

Еuropean parliament and the council on the law applicable to contractual obligations 
(Rome I) Brussels, 15.12.2005 COM(2005) 650 final.

2067 Чл. 14 (3) Римске уредбе I. Опширније: R. Plender, M. Wilderspin (2009), стр. 372.
2068 Притом, у одлучивању да ли је у питању пуни пренос или пренос са циљем обе-

збеђења (енг. „absolute or security interest“), суд узима у обзир трансакцију као 
целину, а не само њене делове. Beale, Bridge, Gullifer, Lomnicka (2007), стр. 27.



Дeo II
ЗАКЉУЧАК

1. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА НА ТЕМЕЉУ
II ХИПОТЕЗЕ

У другом делу овог рада, подвргли смо научном суду тврдњу да је 
цесија замена субјекта у облигационом односу2069 и као таква пример 
персоналне суброгације.2070 Према том становишу, на основу уговора 
о цесији „трећи ступа у постојећи облигационоправни однос на место 
дотадашњег повериоца према дужнику“.2071

Пошто смо претходно закључили да је тражбина правна веза, али 
и имовинско добро2072 у активи повериоца,2073 било је природно, у том 
контексту, проучити разлике између релативних дејстава уступања,2074 у 
смислу облигационог односа између уступиоца и пријемника, и имовин-
ских (апсолутних) дејстава цесије, у смислу преноса тражбине у имање 
пријемника.2075 У правној теорији се обично наглашава да код преноса 

2069 Такво становиште, као што смо већ истакли, заступљено је у српском праву цесије, 
али и у другим правним системима из региона који за своју основу имају ЗОО. 
Према мишљењу проф. В. Станковића, у модерном праву је могуће да се субјекти у 
неком облигационом односу промене тако да на место једног субјекта у облигацији 
дође неко други. То може бити цесија – споразумна промена повериоца, а то је и 
преузимање дуга – споразумна промена дужника... Владан Станковић, „Уступање 
уговора“, Правни живот 12/1973, стр. 15–16.

2070 У том смислу, проф. Цигој наводи цесију као пример персоналне суброгације, с 
тим што је цесија посебно уређена, па се за њу не користи израз суброгација. S. 
Cigoj (1989), стр. 350.

2071 Б. Гавански (1982), стр. 6. Сходно овоме, „цедент губи своје досадашње својство 
веровника и више не стоји ниукаквом обвезноправном односу са дужником-цесу-
сом, следом чега се најважнији правни учинак цесије, проматран у односу цеден-
та и цесуса, налази у престанку њиховог међусобног обвезноправног односа“. B. 
Vizner (1978), стр. 1440

2072 Право потраживања на основу кога поверилац може да захтева од дужника извесно 
добро је и само за себе добро. Тако о бестелесним добрима (фр. „biens incorporels“): 
J. Carbonnier (2004), стр. 1604.

2073 Ако већ економисти књиже уговорне тражбине у активу, то мора бити нешто више 
од релативног односа (енг. „Even economists allow us to write the claims we have aris-
ing out of contract on the credit side of balance sheet. There must be something more 
than relationship.“). Видети: W. Mincke у: J. Harris (ed.), (1997), стр. 82.

2074 Питање промена оригиналног повериоца новим повериоцем и са тим повезана пи-
тања – коме дужник треба да изврши исплату и које приговоре може да истиче 
новом повериоцу могу се назвати облигационим аспектом уступања (енг. „obliga-
tional aspects of assignment“). A. Flessner, H. Verhagen (2006), стр. 3.

2075 Упоредити: G. McMeel (2004), стр. 498.
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потраживања облигационо и стварно право „блиско сарађују“2076 или 
другим речима да је за откривање тајни цесије кључна интеракција ових 
двеју дисциплина приватног права.2077

Ако је персонална суброгација промена субјекта у облигационом 
односу, било на активној, било на пасивној страни, када на место тог 
субјекта ступи неко друго лице, али тако да облигациони однос остане 
исти, непромењен,2078 чини се да, међу живима, до персоналне субро-
гације (у ужем смислу) на активној страни, долази у случају уступања 
уговора2079 и исплате са суброгацијом,2080 али не и у случају цесије.2081 
Сматрамо да се такав закључак може јасно извести из ЗОО. Закон го-
вори о цесији, као о уступању потраживања уговором, и то „тако да 
поверилац може уговором закљученим са трећим пренети на овога своје 
потраживање“.2082 Притом, део наслова главе VI ЗОО „Промена пове-
риоца...“ треба разумети као промену имаоца потраживања (титулара 
тражбине), а не као промену једне од страна у облигационом односу.2083

Чини се да је поимање предмета цесије у нашој правној књижевно-
сти, пре усвајања ЗОО, било на трагу његове имовинске природе. Тако 
је, према Митриновићу: „Уступање тражбине – цесија – такав уговор 
којим поверилац своју отуђиву тражбину преноси на другога, дакле 

2076 Видети: Lutz-Christian Wolff, „Assignment Agreements under English Law: Lost Be-
tween Contract and Property Law“, JBL. 2005, 473–493.

2077 У том смислу, неки аутори нарочито истичу хибридни карактер овог иститута (енг. 
„hybrid legal institution“). A. Flessner, H. Verhagen (2006), стр. 2. То отвара дилеме 
у погледу смештања цесије тражбина у оквире облигационог или стварног права. 
Слична теоријска неодумица постоји и у погледу залоге на потраживању.

2078 М. Караникић Мирић (2010), стр. 255. То још увек не значи да се, осим теоријске 
разлике и издвајања цесије испод „кишобрана“ уговорне суброгације, у одређеним 
ситуацијама на ова два института не могу применити иста правила. Тако су, према 
Римској уредби I, ти институти јасно разлучени, с тим што исто правило, у погле-
ду меродавног права за односе уступиоца и пријемника, важи код уговорне цесије 
(енг. „voluntary assignment“) и уговорне суброгације (енг. „contractual subrogation“). 
Чл. 14 (1) Римске уредбе I. Опширније: R. Plender, M. Wilderspin (2009), стр. 367. 
Уредбе у ЕУ имају карактер прописа опште примене, обавезују у целини и директно 
се примењују у свим државама чланицама. Притом, „директна примењивост значи 
да је самим Уговором о оснивању, Уредбама признат карактер позитивног или 
важећег права у свим државама чланицама од дана ступања на снагу“. Видети: 
Радован Вукадиновић, Право Европске уније, Крагујевац 2006, стр. 115.

2079 „Код преузимања уговора не ради се о томе да једна страна путем правног посла 
неком трећем пренесе само једну уговорну обавезу или једно право, него је објекат 
преузимања целокупна уговорна правна позиција.“ В. Водинелић (2012), стр. 289. 

2080 Испуњење са преласком права на испуниоца (суброгација) (чл. 299 ЗОО) и законс-
ка суброгација (чл. 300 ЗОО).

2081 Упореди: М. Караникић Мирић (2010), стр. 255.
2082 Чл. 436, ст. 1 ЗОО и чл. 486, ст. 1 НСГЗ.
2083 Додатно се може нагласити да ни уступање уговора (чл. 145–147 ЗОО) ни исплата 

са суброгацијом (чл. 299 и даље) нису смештени у ову главу Закона. Чини се стога 
да је законодавац (односно проф. Константиновић у Скици) усвајајући такву сис-
тематику, посредно, али довољно јасно, указао на различиту природу цесије и ових 
института.
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мењање тражбине у погледу овлашћеног субјекта.“2084 Код цесије, дакле, 
„досадашњи поверилац престаје бити субјект тражбине, јер на његово 
место ступа друго лице“.2085 „Тражбина услед тога не престаје бити иста, 
већ само прелази из сопствености првобитног повериоца у сопственост 
његовог наследника.“2086 Укратко, синтагма „субјекат тражбине“, одно-
сно „субјекат права“ битно се разликује од формулације „субјекат у 
обли гационом односу“ и треба је читати као „титулар тражбине“, то јест 
лице коме тражбина као субјективно право искључиво припада.

Због бинарне природе потраживања, које је једновремено веза (фр. 
„lien“) и добро (фр. „bien“),2087поверилац је страна у облигационом одно-
су, али и ималац тражбине. Цесија само омогућава да се те повериочеве 
улоге раздвоје. Дакле, кауза цесије није у замени стране у облигационом 
односу, већ у томе да пријемника начини имаоцем тражбине.2088

Уступиочева „влаштина“2089 на тражбини услед цесије, као посла 
располагања, прелази на пријемника, постаје део његовог имања. Цесија 
је дакле акт диспозиције2090 којим цесионар смењује цедента као имаоца 
потраживања не потискујући га притом из изворног облигационог од-
носа.2091 Прибавилац стиче потраживање, али не долази на место цеден-
та.2092 Однос цесуса и цедента, наспрам односа цесуса и цесионара није 
надовезујући (сукцесиван), већ временски паралелан (једновремен).2093

Судећи по овоме, омиљена метафора из англосаксонског права 
да „пријемник услед цесије доспева у ципеле уступиоца“ (енг. „assignee 
‘stands in the shoes’ of the assignor“) „топи“ се под „светлом научне 
сумње“. Ако погледамо пажљивије до интегралног преноса долази само 
код уступања уговора као таквог – када прибавилац не постаје само 
нови ималац потраживања (нем. „neuer Inhaber der Forderung“), него 

2084 С. Митриновић (1913), стр. 181.
2085 Д. Аранђеловић (1929), стр. 118. Проф. Марковић такође пише о промени субјека-

та тражбина – дакле, не о промени субјеката у облигационом односу. Л. Марковић 
(1997), стр. 332.

2086 С. Митриновић (1913), стр. 181.
2087 L. Aynès (1984), стр. 33.
2088 „Код послова располагања кауза казује зашто лице путем посла врши распола-

гање.“ Видети: В. Водинелић (2012), стр. 451.
2089 Овде термин „влаштина“ није синоним за својину, као најшире стварно право на 

телесној ствари (plena in re potestas), већ упућује на искључиво припадање тражби-
не одређеном лицу.

2090 Који доводи до деривативног стицања, односно транслативног преноса.
2091 M. Lukas (2000), стр. 11.
2092 Супротно у нашој правној књижевности Ђуровић и Драгашевић: „Цесионар до-

лази на место цедента, стиче потраживање.“ Видети: Р. Ђуровић, М. Драгашевић 
(1980), стр. 43; Тако и З. Стефановић: „Цесионар по основу цесије ступа у правни 
положај цедента, односно цезусовог повериоца.“ Видети: З. Стефановић (2010), 
стр. 329.

2093 Тако према проф. Антићу, код уговора у корист трећег постоје паралелно (не сук-
цесивно) два повериоца, а само један дужник. Видети: О. Антић (2011а), стр. 366.
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истовремено и нови дужник противпотраживања (нем. „neuer Schuldner 
der Gegenforderung“).2094

Цесијом на пријемника не прелази правни положај повериоца, него 
само потраживање као субјективно право или, нешто прецизније, од 
часа када је постигнута сагласност о уступању, пријемник располаже 
захтевом за испуњење чинидбе (енг. „right to performance“), те преобра-
жајним и споредним правима која су са овим захтевом у вези. Укратко, 
изгледа да „уступиочеве ципеле обува“ само лице које преузима (приба-
вља) одређени уговор у целини.2095

Ако мањкавост метафоре са „ципелама“ првобитног повериоца није 
уочљива „на прву лопту“ код уступања потраживања из једностранооб-
везних уговора,2096 код уступања тражбина из синалагматичних угово-
ра једноставно „боде очи“. Ово из разлога, што уступиоцу, као учеснику 
изворног уговорног односа, упркос цесији тражбине остаје обавеза про-
тивчинидбе.2097 На пример, продавац не напушта облигациони однос 
са купцем, без обзира на то што је уступио потраживање цене. То важи 
чак и у ситуацији када је пре уступања тражбине према купцу, продавац 
испоручио овоме купљену робу. Упркос цесији, продавац и даље одго-
вара купцу за (евентуалне) недостатке испоручене робе.

Ако је код корелације у облигационом односу видљива: супротност 
код постанка (обавеза не настаје без тражбине, као што ни тражбина не 
може настати без обавезе) и супротност садржаја (садржина тражбине 
је одређена супротно садржини обавезе),2098 онда се у сваком облига-
ционом односу може уочити и „супротност субјеката облигације“. Једна 
страна је поверилачка, а друга дужничка. Сматрамо да ова изворна ко-
релација остаје очувана без обзира на цесију. Ово из разлога, што је у 
складу са начелом приватне аутономије, један уговорник, за заснивање 
облигационог односа, одабрао управо оног другог уговорника.

Очување такве корелације је евидентно код узајамнообвезујућих 
(реципрочних) уговора, као што је купопродаја. Купцу је потребна од-
ређена врста робе коју је, углавном, могуће купити на различитим ме-
стима. Он се ипак опредељује за одређеног продавца, можда баш зато 
што овога „бије добар глас“ да без оклевања прихвата све рекламације, 
те уредно и у кратком року отклања недостатке испоручене робе.2099 

2094 I. Schwenzer (1982), стр. 219.
2095 „Уговор о уступању уговора мора имати свој предмет, а то је уступиочев правни 

положај.“ Ђорђе Николић, Облигационо право, Београд 2005, стр. 84.
2096 Правна веза између дужника и повериоца се ни у ком случају овде не исцрпљује 

у самој чинидби. Цедент се уступањем не може одређи обавезе заштите и пажње 
(нем. „Sorgfaltspflichten“). M. Lukas (2000), стр. 10.

2097 Ако је реч о потраживању из узајамног уговора, онда треба водити рачуна о томе 
да уколико није уговорено уступање уговора, уступиоцу, као учеснику уговорног 
односа, остаје обавеза противчинидбе. K. Larenz (1987), стр. 577–578.

2098 M. Vuković I, (1956), стр. 19–20.
2099 Право на чинидбу подразумева и могућност да се, ако је то потребно, захтева по-

правка, замена или отклањање недостатака чинидбе на други примерен начин. 
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Међутим, то још увек не значи да је уговор о продаји закључен, с об-
зиром на лична својства продавца, али је то довољно да купцу „није 
драго“, ако без његовог пристанка неко друго лице „ушета“ у постојећи 
обли гациони однос. Купац можда нема проблем са тим да продајну 
цену исплати неком трећем лицу, као новом имаоцу потраживања, али, 
по правилу, жели да страна у облигационом односу остане лице за које 
се изворно определио.

Сходно напред наведеном, можемо закључити да је уобичајна ме-
тафора по којој „пријемник улази у уступиочеве ципеле“, код уступања 
тражбине (цесије у ужем смислу) тачна само у једном сегменту, пријем-
ник добија једну од уступиочеве „две ципеле“.2100 „Ова ципела“ – право 
на чинидбу и „везица“ (пертла), неопходна за њену употребу (според-
на права у блиској вези са испуњењем чинидбе), услед цесије припадају 
пријемнику и ником другом. Иако пријемник надаље овом „ципелом“ 
господари по својој вољи, она задржава свој облик, иницијално форми-
ран спрам првашњег повериоца.

У том смислу, убедљиви су аргументи оних аутора који сматрају да 
„пријемник стиче право, али не постаје страна у главном уговору“.2101 
На пример, ако је закључен уговор о дугорочном закупу, закуподавац 
може уступити тражбину закупнине за три месеца, а да цесионар тиме 
не дође на његово место. Упркос томе што је прибавио тражбину, так-
вом цесионару није дата могућност да изјавама воље одлучујуће утиче 
на изворни облигациони однос.2102

Потраживање није поникло у „безваздушном простору“. Оно је, 
по правилу, резултат ширег правног односа од којег није изоловано ни 
цесијом.2103 Уступањем се не растура изворна корелација која постоји 
између дужника и повериоца, већ тај однос само подлеже одређеним 
изменама. Субјективна права, која су до тада била интегрисана у јед-
ном субјекту, страни изворног облигационог односа, бивају цесијом по-
дељена између цедента и цесионара. Притом, није лако повући грани-
цу између права која прелазе пријемнику и оних која остају у „корпи“ 
уступиоца. У начелу овлашћења у вези са главним уговором, баш због 
ове повезаности, остају цеденту, који је и даље страна главног угово-

Отклањање недостатка би требало обавити у разумном року, без значајних опте-
рећења и бесплатно. Притом, продавац може понудити дужнику да користи неку 
другу ствар исте врсте, док се не отклони недостатак у погледу првобитне чинидбе. 
Видети: Комeнтар уз 7.2.3 Принципа UNIDROIT. H. Schelhaas у: Vogenauer, Klein-
heisterkamp (2009), стр. 800.

2100 Цесијом се мења субјекат тражбине, не и субјекат дуга – преноси се само тражбина. 
С. Јакшић (1960), стр. 420.

2101 J. Landrove (2009), стр. 162.
2102 Чак и ако уступи закупнину у целини, закуподавцу остаје захтев за враћање нео-

штећене ствари по истеку закупа. Видети: чл. 585, ст. 1 ЗОО.
2103 Главни пример за то су узајамни уговори. K. Nörr у: Nörr, Sheyhing, Pöggeler (1999), 

стр. 36.



352 Ненад С. Тешић: Продаја и пренос потраживања

ра (нем. „Partei des Hauptvertages“).2104 Тако, на пример, цеденту остају 
права, чије остваривање погађа облигациони однос као такав,2105 на 
пример: право раскида2106 и отказа.2107 О чему се овде заправо ради, 
лако се може докучити из следећег примера. Ако је, цедирана камата, 
а није цедирана тражбина на главницу,2108 онда није прихватљиво да 
прибавилац камата, без сагласности уступиоца, утиче на облигациони 
однос у целини.

Цесија, дакле обухвата само један део дотадашњег правног положаја 
цедента.2109 Већина преображајних права која одређују судбину извор-
ног облигационог односа остају првобитном повериоцу, на пример, за-
хтев за поништај изворног уговора због мана воље. Међутим, ни потоњи 
поверилац (цесионар) није сасвим без утицаја. Она права без којих није 
могуће наплатити уступљену тражбину, по правилу, долазе цесиона-
ру. У супротном би прибављено потраживање за цесионара било само 

2104 N. Sitzmann (1998), стр. 23.
2105 Само цеденту, као господару уговорног односа, допуштена су таква задирања у об-

лигациони однос. N. Sitzmann (1998), стр. 24.
2106 Ово важи и за раскидање или измену уговора због промењених околности (rebus 

sic stantibus). Ако уступилац тражбине из узајамнообвезног уговора није одужио 
своју уговорну обавезу, а наступе околности које отежавају њено испуњење, или 
ако се због тих околности не може остварити сврха уговора, а у једном и у дру-
гом случају у тој мери да је очигледно да уговор више не одговара очекивањима 
уговорних страна и да би по општем мишљењу било неправично одржати га на 
снази таквог какав је, уступилац као страна којој је отежано испуњење обавезе из 
изворног уговора, односно страна која због промењених околности не може ост-
варити сврху уговора може захтевати да се уговор раскине (чл. 133, ст. 1 ЗОО). 
Ипак, уговор се неће раскинути ако друга страна (у нашем примеру цесус) понуди 
или пристане да се одговарајући услови уговора правично измене (чл. 133, ст. 4 
ЗОО). У таквим случајевима, изгледа да дужник и уступилац могу мењати изворни 
уговор мимо пријемника (без обзира на нотификацију). Као што смо већ истакли, 
ова измена мора бити учињена у доброј вери и тако да јој разуман пријемник нема 
шта приговорити. Међутим, у ситуацији када су промењене околности наступиле 
у погледу испуњења цесусове обавезе, пошто је уступилац уредно испунио своју 
обавезу, преговори о измени дугованог се премештају у „двориште“ пријемника. 
Господар захтева на испуњење дуговане чинидбе може пристати на цесусову по-
нуду да се услед наступања промењених околности одговарајући услови уговора 
правично измене, водећи притом рачуна и о интересима уступиоца. Ово, између 
осталог, наводи неке правне писце на закључак да „класични статични уговор 
усту па све више место уговору, који се непрестано мења и прилагођава променама 
– „еволутивном уговору“. Марко Ђурђевић, „Обавеза преговарања о измени уго-
вора услед промењених околности – клаузуле ‘hardship’“, Правни живот 9–10/1993, 
стр. 1223.

2107 „То је једнострана изјава воље уговорника, дејствујућа без обзира на разлоге, која 
уз поштовање отказног рока, коначно одређује време трајања уговора са трајним 
извршењем (до истека отказог рока) и која доводи до његовог престанка.“ Д. Хибер 
(1995), стр. 69.

2108 I. Ćepulić (1925), стр. 384.
2109 M. Lukas (2000), стр. 10.



Дeo II: O правним дејствима цесије 353

„безвредна љуштура“ (нем. „wertlose Hülse“).2110 Ако рок за испуњење 
није одређен, цесионар опоменом ставља дужника у доцњу,2111 на при-
мер, може тражити да му зајмопримац врати зајам.2112 Ако је уговор – 
извор уступљене тражбине – узајамнообвезан, а рок за испуњење није 
одређен, цесионар позивом на испуњење упућеном дужнику чини до-
спелом дуговану чинидбу. Међутим, услед очуване изворне узајам-
ности, овим наступа доспелост и у погледу противчинидбе коју цедент 
дугује дужнику.2113 Друкчије казано, код узајамнообвезујућег уговора 
синалагматска обележја уступљеног потраживања представљају компо-
ненту његовог идентитета.

Утицај потоњег повериоца на облигациони однос долази до изра-
жаја када је испуњење обавезе у одређеном року битан састојак уговора. 
Такав уговор се раскида по самом закону ако дужник не испуни обаве-
зу у року.2114 Међутим, цесионар, као ималац тражбине, може одржати 
уговор на снази ако по истеку рока, без одлагања, обавести дужника 
да захтева испуњење уговора.2115 Ако благовременост чинидбе није би-
тан састојак уговора, уговор, по правилу, не може бити раскинут без 
остављања накнадног примереног рока за испуњење.2116 Будући да се 
овај рок тиче испуњења, на пријемнику је да га одреди. Међутим, ако 
дужник не испуни дуговану чинидбу, ни у накнадном примереном року, 
уговор је раскинут по самом закону.2117 Изгледа, дакле, да теза по којој 

2110 N. Sitzmann (1998), стр. 24.
2111 Ако рок за испуњење није одређен, дужник долази у доцњу, кад га поверилац 

позове да испуни обавезу, усмено или писмено, вансудском опоменом или запо-
чињањем неког поступка чија је сврха да се постигне испуњење обавезе (чл. 324, ст. 
2 ЗОО).

2112 „Ако уговарачи нису одредили рок за враћање зајма, нити се он може одредити 
из околности зајма, зајмопримац је дужан вратити зајам по истеку примереног 
рока који не може бити краћи од два месеца рачунајући од зајмодавчевог тражења 
да му се зајам врати“ (чл. 562 ЗОО). Цесионар мора имати могућност да изазо-
ве доспелост потрaживања. Ово из разлога што обавештење о доспелости (нем. 
„Fälligkeitkündigung“) служи реализацији цесијом пренете вредности. N. Sitzmann 
(1998), стр. 24.

2113 M. Lukas (2000), стр. 249. У том смислу и правило о истовременом испуњењу код 
узајамних (двостранообвезних) уговора у ЗОО. „У двостраним уговорима ниједна 
страна није дужна испунити своју обавезу ако друга страна не испуни или није 
спремна да истовремено испуни своју обавезу, изузев ако је што друго уговорено 
или законом одређено, или ако што друго проистиче из природе посла.“ Видети: 
чл. 122 ЗОО.

2114 Чл. 125, ст. 1 ЗОО.
2115 Чл. 125, ст. 2 ЗОО.
2116 Осим изузетно ако су испуњени законом предвиђeни услови. Видети: чл. 127 ЗОО 

(раскид уговора без остављања накнадног рока) и чл. 128 ЗОО (раскид уговора пре 
истека рока).

2117 Ако страна не испуни своју уговорну обавезу, ни у накнадно одређеном примере-
ном року, уговор је раскинут по самом закону – ex lege. Из пресуде Вишег трговин-
ског суда у Београду, Пж. 5750/02 од 30. октобра 2002. године, Paragraf Lex.
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пријемник цесијом прибавља „господарење над захтевом на чинид-
бу“ (нем. „Herrschaft über den Leistungsanspruch“), док цедент задржа-
ва господарење над облигационим односом (нем. „Herrschaft über das 
Schuldverhältnis“),2118 није до краја тачна. Ималац тражбине може захте-
вом за испуњење чинидбе и овлашћења која га прате повратно оства-
рити утицај на облигациони однос из кога је уступљена тражбина поте-
кла. Цесија није, дакле, „преврат“ (смена) активног субјекта у изворном 
обли гационом односу, већ преображај двостраног односа у тројну об-
лигационоправну везу: цесус – цедент – цесионар, која је по могућности 
сваке од страна да на њу утиче – „тријумвират“. Притом, стране које су 
уплетене у овај, по свему, сложен правни однос, приликом предузимања 
правнорелевантних корака, морају имати у виду последице таквих 
радњи по остале учеснике.2119 Друкчије казано, правни поредак мора 
водити рачуна о томе да ниједна од страна у цесији не дође у позицију 
да поступајући противно начелу савесности и поштења приграби какву 
корист.2120

Цесија јесте замена, али субјеката у одређеном имовинском добру, 
у смислу сингуларне сукцесије. Једнако, као што је и пренос својине на 
материјалном добру замена преносиоца и прибавиоца, односно једног 
власника другим, а да позиција трећих лица у том погледу остају непро-
мењена, тако је и пренос тражбине замена једног имаоца тражбине дру-
гим, а да дужников правни положај не може бити погоршан.2121 Отуда 
се цесија може разумети само као суброгација титулара субјективног 
права (суброгација у ширем смислу). Цесионар је, дакле, нови титулар 
тражбине, а не нова страна у облигационом односу. Цедент, као непо-
средни стицалац тражбине, мења своју првашњу улогу, али је и након 
цесије већински господар (остатка) изворног облигационог односа. Ово 
је евидентно и из околности да се дужник који свом изворном пове-
риоцу – цеденту плати у незнању за цесију (савесни платац) ослобађа 
обавезе.2122 Цедент се таквим испуњењем истина неосновано богати, 
али не у односу на дужника, већ на рачун пријемника у чијем имању је 
сада захтев за испуњење.2123 Сходно томе, пријемник може захтевати од 
уступиоца да му препусти све користи остварене таквим испуњењем. 

2118 N. Sitzmann (1998), стр. 23.
2119 Видети: G. Tolhurst (2006), стр. 418.
2120 Према мишљењу неких аутора, из начела савесности и поштења произилази „оба-

веза садејства“ која се састоји у заштити уговорног партнера од штетних последи-
ца које би овај могао да претрпи у односу на трећа лица, на пример, да га помаже у 
његовим регресним захтевима према трећим лицима који су резултат развоја уго-
ворног односа. Видети: Д. Стојановић (1973), стр. 44.

2121 Упоредити: В. Водинелић (2012), стр. 288.
2122 „Док му не буде доглашен цесионар, не мења се његов правни одношај према вје-

ровнику (цеденту) у ничему.“ A. Rušnov (1891), стр. 776.
2123 Не може се, дакле, прихватити становише по коме „услов за престанак права це-

дента јесте да је цесус обавештен о цесији.“ З. Стефановић (2010), стр. 329.
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Осим тога, пријемник се до часа нотификације суочава са ризиком да 
његово право вољом дужника и уступиоца буде измењено. Ово без 
обзи ра на то што ће се уступилац, по правилу, уздржати од модифика-
ције изворног уговора науштрб пријемника, јер се такво поступање у 
праву сматра непоштеним.2124

Од часа када је дужник информисан да потраживање није у „влаш-
тини“ првобитног повериоца, он се, по правилу, не може ослободити 
обавезе испуњењем уступиоцу,2125 али не зато што је овај престао да 
буде страна у изворном облигационом односу, већ зато што је такво 
поступање, према новом имаоцу тражбине противно принципу suum 
cuique tribuere. У овом случају, „погрешно“ испуњење не води одужењу 
из најмање два разлога у односу кумулације:

а) правни поредак подржава промет добара и гарантује његову 
сигурност и

б) правни поредак, водећи рачуна о уставној гаранцији својине, без 
разлике, пружа заштиту: како имаоцима материјалних добара 
који имају својину у ужем смислу, тако и имаоцима нематеријал-
них добара који имају својину у ширем смислу2126 – „влаштину“.

Доследно резонујући, дужник не дугује испуњење пријемнику, зато 
што је са њим „ненадано“ доспео у облигациони однос већ зато што се 
обвезао изворном повериоцу. Овај је у међувремену уступио своје имо-
винско право (тражбину) другоме и о томе обавестио дужника који је 
надаље дужан да поштује „влаштину“ новог титулара.

Исплатом према нотификацији дужник штити и себе, јер у случају 
испуњења изворном имаоцу потраживања, чије је имање тражбина на-
пустила, излаже себе ризику двоструког плаћања.

С друге стране, чак и ако је испуњење уступљене тражбине (по-
грешно) усмерено на цедента, овај не сме да задржи наплаћено, јер тиме 
вређа право на наплату које је услед цесије прешло на пријемника. У 
неовлашћеној наплати уступљене тражбине крије се истовремено и ме-
шање у „влаштину“ потоњег повериоца, што за собом може повући оба-
везу накнаде штете.2127

2124 У супротном ће одговарати за штету коју услед таквог шиканозног поступка претр-
пи пријемник. На овај начин спречава се несавесно поступање (енг. „unconscionable 
conduct“).  Видети: G. Tolhurst (2006), стр. 417.

2125 Како је пријемик власник права на чинидбу, однос који постоји између ових страна, 
који везује њихову свест, активира се од тренутка када дужник прими обавештење 
о уступању. Видети: G. Tolhurst (2006), стр. 417–418.

2126 За проф. Перића, својина у ширем смислу, значи исто што и имовина, имање. У 
том смислу њоме се означава све оно што саставља привредни круг добара једног 
лица, дакле не само телесне ствари, него и сва права, тражбине итд.). Ж. Перић, 
Стварно право, стр. 13.

2127 Staudinger, Busche, II (2005), стр. 80.
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С погледом на напред аргументовано, чини се целисходним донекле 
кориговати доминантно становиште у нашој правној књижевности, по 
коме је цесија „промена активног субјекта облигационог односа“ и као 
таква пример персоналне суброгације.2128

Уговорна размена није бесплатна, већ генерише одређене трансак-
ционе трошкове. У ове трошкове, на пример, „спадају трошкови про-
налажења друге уговорне стране, која може да обезбеди одговарајућу 
понуду, односно одговарајућу тражњу, потом трошкови припремања 
уговора који подразумевају и трошкове прибављања информација..., као 
и трошкове преговарања којима се долази до садржине уговора прихва-
тљиве за обе стране“.2129 Приклонити се становишту по коме пријемник 
цесијом стиче правни положај уступиоца у изворном облигационом од-
носу значи, у ствари, да је купац који се, на пример, поуздао у „добар 
глас“ продавца, у погледу преузимања одговорности за материјалне не-
достатке ствари, узалудно прикупљао информације о различитим про-
давцима да би се на основу тих података, у процесу доношења одлуке, 
определио за одређеног продавца.2130 Ако се има на уму да, усвајањем 
већинског става, значајно улагање купца усмерено на прикупљање ин-
формација „одлази у ветар“, чини се да наведено становиште није при-
хватљиво ни из угла економске ефикасности.

Дужник не може утицати на то да ли ће ималац потраживања ра-
сполагати делом свога имања – тражбином.2131 Међутим, није правно 
природно да се, уместо лица са којим је неко, по свом избору, ступио 
у облигациони однос, мимо његове сагласности, у овом односу појави 
незнанац.2132 Дужнику је можда свеједно коме дугује, али ако је уговор 
реципрочан, тако да и његов поверилац њему нешто дугује, дужнику је 
важно да се у том погледу ништа не мења.

2128 Према проф. Гамсу: „Имамо две врсте персоналне суброгације или промене лица у 
уговору према томе да ли се мења поверилац или дужник. Промена поверилаца се 
зове цесија, а промена дужника пријем дуга.“ А. Гамс, Љ. Ђуровић (1994), стр. 183.

2129 Б. Беговић (2007), стр. 30.
2130 „Прибављање информација није бесплатно, оно неминовно ствара трошкове.“ Б. 

Беговић (2007), стр. 34.
2131 У овом погледу постоји очигледна асиметрија информација. Ово из разлога што 

дужник не зна да ли ће поверилац уступити своју тражбину, или ће по доспело-
сти непосредно захтевати њено испуњење. Међутим, прикупљање информација о 
томе да ли ће поверилац уступити своју тражбину изискује ангажовање додатних 
ресурса и генерише граничне трошкове који превазилазе граничну корист. Тако да 
је погледу питања, да ли ће поверилац уступити своје потраживање (уз одређене 
изузетке, када је тражбина неуступива), савршено рационално понашање бити не-
савршено информисан. Опширније о теорији асиметрије информација, видети: Б. 
Беговић (2007), стр. 34–36.

2132 „Чињеница да закон допушта промену повериоца, односно дужника, у неком обли-
гационом односу, није сама по себи разумљива, пошто дотиче слободу избора уго-
ворника (нем. ‘Kontrahentenwahlfreiheit’), коју обухвата уговорна слобода, дакле 
слобода да се управо са одређеним лицем и само с овим, заснује облигациони од-
нос.“ Staudinger, Busche, II (2005), стр. 73.
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На основу напред аргументованог, сматрамо да становише које це-
сију види као промену субјекта у облигационом односу треба разумети 
као извесну непрецизност у формулацији која је последица честе јед-
нозначне употребе појмова: „облигација, облигациони однос, обавеза и 
тражбина“.2133 Разлог стипулисања цесије je пренос тражбине из имови-
не цедента у имовину цесионара.

У том смислу, нa пример, НГЗ говори о цесији као промени у по-
ложају повериоца (нем. „Gläubigerstellung“), али немачка правна тео-
рија правилно примећује да је цесија једно уступање ималаштва (нем. 
„Inhaberschaft“), такозване припадности права потраживања (нем. 
„Rechtzuständigkeit über die Forderung“).2134

2. РЕЗИМЕ ПРЕДЛОГА ЗА
ЗАКОНОДАВНУ РЕФОРМУ

1. У погледу уступивости потраживања, чини се да могуће дилеме 
de lege ferenda разрешава следеће правило:

Поверилац може уговором закљученим са трећим лицем пренети на 
овога у целини или делимично своје постојеће или будуће потраживање, 
али и збир потраживања, изузев потраживања: чији је пренос забрањен 
законом, чија се природа противи преношењу на другога или које је веза-
но за личност повериоца.

Ако је потраживање будуће, пријемник стиче уступљено право у 
тренутку његовог настанка.

2. Предлог норми у погледу уговорне забране уступања гласи:
Поверилац и дужник могу уговорити да поверилац не може пренети 

потраживање на другога или да га не може пренети без дужниковог прис-
танка.

Уступање потраживања упркос овој уговорној забрани нема дејства 
према дужнику ако је пријемник знао за забрану, осим ако је уступљено 
новчано потраживање из уговора у привреди. Дужник, и у овом случају, 
може да се ослободи обавезе полагањем дугованог: код суда или јавног бе-
лежника.

2133 „Тако се, на пример, говори само о ‘тражбини’ или само о обавези, а при том се 
мисли на цели обвезни однос. Корелација према томе допушта да се употреби pars 
pro toto уместо потпуног назива. Ипак, овакав начин називања није посве прави-
лан, кад се зна да обвезни однос, тражбина и обавеза имају и своја посебна зна-
чења.“ М. Vuković I, (1956), стр. 19. Осим у смислу правног односа изразом обли-
гација означава се и исправа којом се доказује постојање дуга (признаница о дугу). 
Видети: Р. Ђуровић, М. Драгашевић (1980), стр. 14.

2134 Münchener, Roth, II (2007), стр. 2458.
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3. Правило о вишеструком уступању у нашем праву може да гласи:
Ако је поверилац закључио уговор о уступању истог потраживања 

са више лица, дужник се ослобађа обавезе испуњењем оном пријемнику о 
коме га је уступилац прво обавестио, односно оном пријемнику који му 
се, предочавајући ваљане доказе о цесији, први обзнанио.

4. Правило о поступању у случају неизвесности коме припада траж-
бина може да гласи:

Кад је очигледно неизвесно коме припада потраживање, дужник се 
ослобађа обавезе полагањем дугованог код суда, јавног бележника или пре-
дајом на чување другом лицу у складу са законом.

Ако тече парница о томе чије је доспело потраживање, сваки уче-
сник у спору може захтевати од дужника да положи дуговано.

5. Норма која уређује дужникове приговоре према уступиоцу може 
да гласи:

Дужник може истаћи пријемнику, осим приговора које има према 
њему, и оне приговоре који су до часа када је сазнао за уступање уте-
мељени у његовом правном односу са уступиоцем.

6. Правило које се односи на пребијање дужникових противтраж-
бина са уступљеним потраживањем може да гласи:

Дужник уступљеног потраживања може пребити пријемнику своја 
потраживања према уступиоцу, доспела најкасније до часа када је дуж-
ник позван на испуњење ако су настала до часа сазнања за цесију или су 
уско повезана са уступљеним правом.

7. Предлог норми у погледу гаранција које уступилац дугује пријем-
нику може да гласи:

Одговорност за истинитост потраживања

Уступилац одговара за истинитост потраживања уступљеног уго-
вором у часу кад је извршено уступање.

Одговорност за дужникову солвентност

Уступилац не одговара пријемнику за дужникову способност испу-
њења уступљеног потраживања.

Ако је тако уговорено, уступилац одговара за испуњење дужникове 
обавезе као јемац, па и у том случају само до висине накнаде коју је до-
био од пријемника, као и за износ камате, трошкова уступања и разум-
не трошкове поступка у коме је пријемник захтевао намирење од дуж-
ника.



Дeo III
ОБЈЕДИЊЕНИ ЗАКЉУЧЦИ 

ИСТРАЖИВАЊА





Истраживачки задатак који смо пред себе поставили у овом раду 
јесте испитивање теоријског модела на коме почива српско право усту-
пања потраживања. Укратко, овај већински прихваћен модел утемељен 
је на две корелативне хипотезе:

Хипотезе

I

Предмет уговорне цесије је тражбина схваћена као правна веза 
дужника и повериоца.

II

Уговорна цесија је замена активног субјекта у облигационом односу 
и као таква пример је персоналне суброгације.

Валоризација

Вредновање полазних хипотеза спровели смо у контексту оне це-
сије која је типична у пословној пракси – на примеру: продаје тражбина 
које потичу из узајамнообвезујућег (синалагматичног) уговора.

I

На основу резултата истраживања у погледу прве хипотезе, може се 
извести закључак да је тврдња по којој је тражбина правна веза дужника 
и повериоца валидна, али недовољно истиче двојну природу тражбине.

Без обзира на то следимо ли концепцију римског права, према којој 
је потраживање бестелеснa ствар (res incorporalis), или тражбину разу-
мемо као правну појаву (ентитет), на којој се могу засновати стварна 
права, потраживање је у сваком случају благо за повериоца и улази у 
његову активу.

Независно од тога да ли прихватамо становише да је поверилац 
„власник тражбине“ или тврдњу да поверилац у погледу потраживања 
има само један правни прерогатив супротстављив трећим лицима, 



362 Ненад С. Тешић: Продаја и пренос потраживања

тражбина је део иметка којим поверилац може трговати и којим јемчи 
за своје дугове. Она је добро у имању повериоца који на њему можда 
нема својину (у ужем смислу), али њиме господари (управља и распо-
лаже) по свом нахођењу, дакле има својину у ширем смислу – „вла-
штину“.

У тражбини заједно бивствују: правна веза (vinculum iuris), на 
осно ву које поверилац може захтевати од дужника одређену чинидбу 
и добро (bonum), у погледу кога ималац потраживања има „влаштину“ 
(dominium). Цесијом, „влаштина“ на тражбини из имовине уступиоца 
прелази у имање прибавиоца.

II

У погледу друге хипотезе, по којој је уговорна цесија замена акти-
вног субјекта у облигационом односу, може се констатовати да спрове-
дено истраживање не потврђује њену научну утемељеност.

Проучавањем трансакционих (интерних) и имовинских (екстер-
них) ефеката цесије, на типичном примеру продаје тражбина из узајам-
нообвезујућих (синалагматичних) уговора, испливала су на површину 
бројна практична ограничења теоријског модела уговорне цесије засно-
ваног на овој хипотези. Тврдња да цесионар заузима место (положај) 
повериоца у изворном облигационом односу не може се прихватити из 
мноштва разлога које смо претходно навели, а од којих ћемо овде поно-
вити само неке.

Дужник, који не зна за цесију, може ваљано одужити обавезу лицу, 
са којим је у складу са начелом приватне аутономије, ступио у уговорни 
однос. Цедент се таквим испуњењем, истина, неосновано богати, али не 
у односу на дужника, већ на рачун пријемника, као правог имаоца за-
хтева за испуњење. Ако дужник до сазнања за цесију може у сарадњи са 
цедентом мењати уговор који је извор тражбине, јасно је да цедент, без 
обзира на цесију, није напустио изворни облигациони однос. Осим тога, 
није искључена могућност да уступилац и дужник који је обавештен о 
уступању модификују изворни уговор, али само ако измену чине у доб-
рој вери и ако им пријемник који је рационалан, у том погледу, не може 
приговорити.2135

2135 Ово је нарочито случај код оних уговора код којих се испуњење обавеза простире 
у времену. На пример, ако је уступљено потраживање цене из уговора о грађењу, 
наручилац, по самом закону, чак и ако је уговорена непромењивост цене радова, а 
они су извршени у уговореном року, има право на снижење уговорене цене, у слу-
чају да су се цене елемената на основу којих је одређена цена смањиле за толико да 
би цена била нижа за више од десет процената, и то за разлику у цени преко десет 
процената. О праву наручиоца да тражи снижење уговорене цене код уговора о 
грађењу видети: чл. 639 ЗОО.
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Цесионар, по правилу, не може изјавом воље довести до престанка 
изворног облигационог односа. Као ималац тражбине, он може опро-
стити дуг, као што може своју тражбину другоме уступити и компензо-
вати, али ово не погађа изворни облигациони однос.

Ако је уговор извор уступљене тражбине узајамнообвезан (си-
налагматичан), а рок за испуњење није одређен, цесионар позивом на 
испуњење чини доспелом цесусову дуговану чинидбу. Међутим, услед 
очуване изворне узајамности, тиме наступа доспелост и у погледу це-
дентове противчинидбе. Ако цесус захтева испуњење од цедента, а сам 
није извршио обавезу према цесионару, без обзира на околност усту-
пања тражбине, цедент се може позвати на правило истовременог испу-
њења.2136

На сличан начин може се објаснити околност да пријемник при-
бавља тражбину са свим иманентним приговорима. Кауза дужнико-
ве обавезе је непромењена. Отуда пријемник у односу на дужника не 
може „пуцати на више“ него што је то могао уступилац. Ово је нарочи-
то видљиво када је уступљено потраживање цене из уговора о продаји 
робе, а продавац притом испоручи робу са недостатком. Ако је преглед 
испоручене робе извршен у присуству обеју страна, купац (цесус) ду-
жан је да своје примедбе због видљивих недостатака саопшти продавцу 
(цеденту) одмах, иначе губи право које му по том основу припада. Осим 
тога, купац у овом случају може од иницијалног повериоца – продавца 
захтевати испоруку исправне робе, уз враћање оне робе која му је испо-
ручена са недостатком. Ако испоручена роба није саобразна ономе што 
је уговорено, купац може извршити и редукцију цене. Једноставно рече-
но, упркос уступању потраживања цене, цедент (продавац из уговора о 
продаји робе) и даље одговара купцу за испоруку робе и њене (евенту-
алне) недостатке.2137

Да изворни облигациони однос истрајава упркос цесији, показује и 
дужников приговор компензације. Цесија не дира у континуитет обли-
гационог односа између дужника и изворног повериоца. Првобитна 
узајамност није угашена цесијом. Она и даље живи. Отуда се поједно-
стављено може казати да дужник након цесије дугује само једном, али 
може компензовати са двојицом.

Ако је за решавање спорова у погледу изворног уговора стипули-
сана арбитража, па је дошло до цесије, у случају спора, прибавиоца 
тражбине везује дужност обраћања изворно уговореном арбитражном 

2136 „Изузев ако је што друго уговорено или законом одређено или ако што друго про-
истиче из природе посла.“ Видети: чл. 122 ЗОО.

2137 Ова обавеза продавца изводи се из начела савесности (eнгл. „general obligation to 
act in good faith“). Видети: Комeнтар уз чл. 7.2.3 Принципа UNIDROIT. H. Schelhaas 
у: Vogenauer, Kleinheisterkamp (2009), стр. 800.
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суду.2138 Међутим, упркос цесији, арбитражни суд не губи надлежност 
ни у погледу спорова дужника и изворног повериоца.2139

Првобитна узајамност је очувана и у овом сегменту. Отуда сли-
ковито можемо закључити да се споразум о арбитражи услед цесије 
„заљубљује“ у цесионара, али „не пушта из загрљаја ни своју прву љу-
бав“ – цедента.

С погледом на напред аргументовано, намеће се закључак да цесија 
не ствара однос између цесионара и цесуса из кога отпада цедент, већ да 
цедент и цесионар, услед цесије, постају „сапутници“.2140 Цесију треба 
разумети као „калемљење“ два двострана односа: уговора који је извор 
уступљене тражбине и уговора о цесији којим настаје нови, триангулар-
ни однос: цесус – цедент – цесионар. Иако се новонастали однос разли-
кује од претходних, његове битне особине су одређене садржином оних 
односа чијим „калемљењем“ настаје. Притом, свака од страна у овом 
тројству може да утиче на чинидбену везу у одређеном обиму. Цесус не 
може да се успротиви уступању, али зато цесионар „може да се шири“ 
само онолико колико је цедент „могао да се покрије“.

Нови теоријски модел
На основу свега изреченог, остаје нам да као закључак спроведеног 

истраживања понудимо за српско право теоријски модел уговорне це-
сије утемељен на новим хипотезама:

I

Предмет уговорне цесије је „влаштина“ на потраживању као бесте-
лесном добру.

II

Уговорна цесија је промена имаоца (титулара) тражбине, којом се из-
ворни двострани однос преображава у тројну облигационоправну везу:

2138 Основни аргумент у прилог тезе да се са правима и обавезама из главног уговора 
преносе права и обавезе који проистичу из арбитражног уговора треба видети 
у томе што би се у противном цеденту омогућило да се привидним преносом 
ослободи арбитражне надлежности. Боривоје Познић, „Уговор о арбитражи и 
арбитражни поступак“, Зборник последипломских специјалистичких студија на 
Правном факултету у Београду, Уговори у међународној трговини I, Београд 1987, 
стр. 252.

2139 „Али и обратно дужник (цесус) не може цесијом бити без свог пристанка лишен 
права на арбитражно суђење које је уговорио.“ Б. Познић (1987), стр. 252.

2140 У овом смислу је нарочито занимљив § 1333 Предоснове грађанског законика за 
Краљевину Југославију (1934) по коме је цесија (уступљење) пренос тражбине при-
долажењем новог веровника.
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III

Уговорна цесија се одвија у складу са начелом прометљивости и на-
челом континуитета (садржинског идентитета потраживања), па прет-
ходне две хипотезе треба тумачити у складу са тако постављеним коор-
динатама.

ЦЕДЕНТ

ЦЕСУС

ЦЕСИОНАР
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