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О ПРАВУ СТРАНОГ ХИПОТЕКАРНОГ ПОВЕРИОЦА 
НА НАМИРЕЊЕ ПРЕУЗИМАЊЕМ ХИПОТЕКОВАНЕ 

НЕПОКРЕТНОСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Резиме

У овом чланку, аутор је пред себе поставио задатак да, пре 
свега, из угла савременог тренутка прикаже правни положај стра-
наца, под којим овом приликом подразумева само страна привред-
на друштва у Републици Србији. Притом аутор оставља по стра-
ни увек актуелна питања страних улагања, државних подстицаја 
страних инвестиција и сл. Овога пута нарочита пажња је усме-
рена на две групе недоумица. Прва групу чине она питања која се 
тиче заснивања хипотеке у корист страног привредног друштва, 
док је друга група дилема везана за релизацију хипотеке, или нешто 
прецизније, тиче се начина на који страно привредно друштво у чију 
корист је установљена хипотека у Републици Србији остварује пра-
во на принудно намирење.

Преиспитивање могућности страног привредног друштва да се 
у његову у корист заснује хипотека на непoкретности у РС, отвара 
неколико кључних питања: да ли је таква хипотека генерално допуш-
тена, у којој валути се може уговорити обезбеђено потраживање, да 
ли се на такав уговор и под којим условима примењује Закон о девизном 
пословању, да ли је таква хипотека допуштена само у случају када је 
дужник из основног посла домаћи субјекат или и у оним ситуацијама 
када је уговор из кога потраживање потиче закључен између страних 
привредних друштава, односно да ли је дозвољена и када су хипоте-
карни поверилац и лични дужник странци, тако да је само једно лице 
у хипотекарном тројству – хипотекарни (реални) дужник – домаћи 
субјекат?
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Друга група питања тиче се реализације хипотеке која би 
била заснована у корист страног привредног друштва и подраз-
умева анализу више недумица на које аутор покушава пронаћи од-
говоре. Да ли је страни хипотекарни поверилац овлашћен да кроз 
принудно намирење изнесе новчана средства из РС само ако је та 
вредност или њен претежни део претходно унет у РС кроз зајам 
или неки сличан посао или је остваривање права на намирења 
укључујући и „изношење новца“ из државе увек отворена опција? 
Надаље, аутор актуелизује питање да ли страни хипотекарни по-
верилац може користећи се правом намирења у вансудском и (суд-
ском) извршном поступку постати власник непокретности у Репу-
блици Србији, или друкчије казано, да ли се у таквој ситуацији при-
мерен „аршин“ налази само у Законима који нормирају намирење 
Закон о хипотеци и Закон о извршењу и обезбеђењу или је за такву 
куповину потраживањем – преузимање непокретности, неопходно 
да хипотекарни поверилац испуни додатне услове које у погледу 
стицања права својине на непокретностима у Републици Србији за 
страна правна лица прописује Закон о основама својинско правних 
односа?

Кључне речи: страно привредно друштво, хипотекарни поверилац, 
право намирења, власник непокретности.

1. КРАТАК ИСТОРИЈАТ ПРАВНОГ ПОЛОЖАЈА СТРАНАЦА

1.1. Правни положај странаца у старом Риму

Другачији правни положај странаца у односу на домицилно 
становништво није изум савременог доба. У старом Риму се у окви-
ру персоналног права римских грађана ius civile, као једно од четири 
основна права издвајало ius commercii правода се користе цивилне 
форме правних послова и редован судски поступак.1 Странци су има-
ли битно другачији правни положај, тако да је једно право важило 
за римске грађане а друго за странце – Перегрине као слободне при-
паднике других народа.2 Каракалиним едиктом, 212. године, римско 
грађанство подарено је већини слободних становника империје.

1 Тако о статусу cives Romani Мирослав Милошевић, Римско право, Београд 
2011, 139.

2 Опширније о правном положају странаца у античким државама. Милица Па-
нић, „Права странаца да стичу право својине на непокретностима“, Зборник 
радова Правног факултета у Новом Саду 3/2017, 1111–1112.
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1.2. Правни положај странаца у Србији кроз историју
1.2.1. Стварна права странаца у време

Душановог царства

Занимљиво је да су први обезбеђени повериоци у Србији били 
странци, или прецизније Дубровчани. Због учесталости залагања у 
средњовековној Србији, чл. 90. Душановог законика гласи „Залози 
где се нађу, да се откупљују“. Занимљиво је да се у једном писму 
цара Душана упућеном у Дубровник, 30. марта 1352; сам Цар заузи-
ма да се кнезу Вратку врати његов појас заложен за 118 перпера у 
Марина Бунића-Пуцића.3 Поред наведеног, предмет залога је често 
било и прстење, различити сребрни предмети, комади сировог сре-
бра, бисери, сабље и сл., а код већих дугова и непокретности.4 Када 
је реч о форми, залога се често давала у присуству сведока и учешће 
пристава који је представљао личност од јавног поверења.5 О инте-
зитету дужничко-поверилачких односа сведоче „књиге Дебита где се 
поред задужница налази и велики број уговора о трговачким друшт-
вима, уговора о миразима узетим на кредит, признаница о враћеном 
дугу, признаница о враћању појединих рата, уговора о уступању 
тражбине и примању депозита, као и уговора о кредитима на основи 
залога некретнина“.6

У XIV веку трговина између Србије и Дубровника достиже 
свој врхунац, страни трговаци добијају слободу кретања, а њихов 

3 Вид.: Александар Соловјев, Законодавство Стефана Душана, Београд 1928, 
124–125.

4 На пример, у свом завештању Павко Стипашиновић истиче да у залогу држи 
кућу златара Стјепана јер му исти дугује 62 дуката. Упор.: Viktor Palić, „Pred-
meti zaloga u poslovanju Dubrovčana i Bosanaca u XIV. i XV. Stoljeću“, Povijesni 
zbornik: godišnjak za kulturu i povijesno naslijeđe, Vol. 3 No. 4, 2009, 40.

5 Анализа правног положаја и надлежности византијских тавулара може бити 
од користи за боље разумевање улоге коју су у српском средњовековном пра-
ву имали пристав, номик и „особе јавне вере“ уопште. Никола Селаковић, 
„Правно уређење нотарске професије у Византији – Епархова Књига из X 
века“, Национални интерес 3/2018, 223. Опширније о овој теми и Никола Се-
лаковић, „Корени латинског типа нотаријата“, Анали Правног факултета у 
Београду 65(3)/2017, 153. Околности у којима се призренски номик Никола 
помиње у которском документу из 1368. пружају потврду о постојању двоструке 
надлежности црквених номика у Србији (записивање исправе о правним 
пословима и из црквеног и из световног домена) вид. Ђорђе Бубало, „Nicolaus no-
tarius Parserini (Прилог познавању установе номика у средњовековној Србији)“, 
Зборник радова Византолошког института XLV, 2008, 234. Опширније вид.: 
Ђорђе Бубало, Српски номици, Посебна издања Византолошког института САНУ, 
књ. 29, Београд 2004.

6 Академија наука и умјетности Босне и Херцеговине Дјела, књига XLIX, 
Одјељење друштвених наука књига 29. Опширније: Игнациј Воје, Кредитна 
трговина у средњовјековном Дубровнику, Сарајево 1976, 28.
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правни положај временом бива све сигурнији.7 Нарочито је уређен 
правни положај страних рудара (Саса). Душанов законик им даје по-
властицу да задрже у поседу земљу коју су искрчили до сабора на 
коме је Законик проглашен 1349. године, с тим да им се за убудуће не 
дозвољава да секу шуму, изузев за рударске потребе.8 Још детаљније 
положај Саса бива нормиран Законом о рудницима деспота Стефана 
Лазаревића.9

1.2.2. Стварна права странаца у доба књажевства

Када је реч о стварним правима странаца до значајнијих проме-
на не долази ни много касније након Првог и Другог српског устанка. 
То што су српске власти благонаклоно гледале на усељавање страна-
ца у Србију, није истовремено значило и могућност да досељеници 
стекну право својине на непокретностима.10 „Већ је у Указу из 1836. 
године кнез Милош недвосмислено изразио решеност да стран-
ци не могу бити сопственици непокретности у Србији, а, уколико 
поседују „недвижима добра“ на српској територији, дужни су да их 
без одлагања продају.11 У Србији су то од становника који нису пра-
вославне вероисповести били једино Јевреји. Они су могли поседо-
вати некретнине у унутрашњости београдског шанца, али су 1856. 
затражили, позивајући се на чињеницу да је Порта прогласила на-
чело равноправности свих житеља и слободу верозакона, да се про-
шире њихова власничка права. У том смислу молили су Књаза да им 
дозволи стицање непокретности и у селима у унутрашњости Србије, 
како би могли зидати куће и обрађивати земљу, јер не могу сви да 
живе у Београду. Како су земаљски интереси и политичке околности 

7 Из времена владавине Стефана Дечанског, Стефана Душана и Стефана Уроша, 
сачувано је чак тринаест уговора. „Садржина свих ових уговора је у суштини 
иста: српски владари, у форми повеље, дају привилегије дубровачким тргов-
цима. Иако су документи редовно потписивани од обе уговорне стране, воља 
српских владара је ипак била одлучујућа.“ Срђан Шаркић, „Правни положај 
странаца у средњовековној Србији“ Зборник радова Правног факултета у Но-
вом Саду 45(3)/2011, 56. Тако и Михаил Јасински, „Уговори српских владара са 
Дубровником као споменици старог српског права“, Архив за правне и друшт-
вене науке, 1930, 169–178.

8 Овим чланом закона је регулисан и начин на који ће се решити спорна питања 
са властелом чије су земљиште Саси евентуално заузели. Чл. 123 Душановог 
законика.

9 Биљана Марковић, Закон о рудницима деспота Стефана Лазаревића, САНУ, 
Споменик CXXVI, Београд 1985.

10 Маша Кулаузов, „Право странаца да стичу непокретна добра у Србији XIX 
века“, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду 51(3)/2017, Том 2, 
1042.

11 Указ од 24. октобра 1836. године, Зборник закона и уредаба у Књажеству Ср-
бији, бр. 30/1877.



Ненад Тешић (стр. 455–488)

459

налагале хитно решење овог питања, молба Јевреја је врло брзо узе-
та у претрес, и, након што је Управитељство вароши Београда доста-
вило Попечитељству внутрени дела списак свих Јевреја настањених 
у Београду, Књаз им је одобрио иста права у предграђима, као и у 
унутрашњости београдског шанца. Њихов захтев да им се дозволи 
стицање и слободно располагање непокретностима изван београдске 
вароши није усвојен. Попечитељство финансија, Државни совјет, На-
родна скупштина и Књаз размотрили су 1861. Уредбу о Јеврејима 
и том приликом су сви врховни органи власти једногласно оцени-
ли да поменута уредба треба да остане на снази, те да и убудуће не 
треба дозволити Јеврејима настањивање и стицање непокретности 
у унутрашњости Србије. Уколико су неки од припадника јеврејске 
вероисповести по слову раније важећих прописа постали власници 
непокретних добара у унутрашњости неће им бити одузета већ сте-
чена права, јер би то било и незаконито и неправично, а свакако не 
би било ни у духу прокламованог принципа неприкосновености при-
ватне својине“.12

2. СТВАРНА ПРАВА СТРАНАЦА У МОДЕРНО ДОБА

Већина држава ЕУ је и поред тренда уједначавања и све веће 
доступности стварних права за страна физичка и правна лица,13 ипак 
задржала одређена привремена или дугорочна ограничења у стицању 
непокретности пре свега у односу на она страна лица изван ЕУ.14 
Чини се да је најлибералније тржиште за стицање непокретности у 
ЕУ у Немачкој. Слично је и код успостављања хипотеке. Како је про-
цедура успостављања хипотеке прилично сложена, једино што не-
мачке банке, по правилу, захтевају је да страни држављани који желе 
да позајме новац поставе агента са пребивалиштем у Немачкој.15 

12 Књаз Државном совјету 4. новембра 1861, АС, ДС, рн 496/1861. М. Кулаузов, 
1042.

13 Овим се битно одступа да средњовековне традиције у том погледу. Опширније 
о обесправљености странаца која је била нарочито исказана кроз ius nau-
fragii по коме прибрежни власник, постаје власник робе и других богатстава 
избачених на обалу услед бродолома и ius albanagii код нас „обенско право“ 
по коме властелин на чијој је земљи странац умро постаје власник странчеве 
имовине на тој територији. Вид.: Маја Павлица, „Стварна права странаца“, 
Зборник радова, Нови Сад, Правни Факултет Универзитета у Новом Саду 
1–3/1986, 83, http://www.pf.uns.ac.rs/images/maja/41.pdf (31.7.2019).

14 Опширније о овом питању вид.: Тanja Josipović, Pravni promet nekretnina u Eu-
ropskoj uniji – prilagodba hrvatskog pravnog poretka europskom, Narodne novine 
d.d., Zagreb 2003.

15 Ана Кнежевић Бојовић, Весна Ћорић, Мирјана Глинтић, „Право странаца да 
стичу стварна права на непокретностима – упоредни преглед регулаторног ок-
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Прилично растерећена у овом погледу је и Република Словенија 
која је дозволила стицање непокретности под условом узајамности 
и у односу на странце који долазе из држава које су кандидати за 
чланство у ЕУ.16

2.1. Од појединачног ка општем

Ако говоримо о Републици Србији без устручавања се може 
закључити да је обесправљеност странца историјска категорија.17 
Ипак, вековна традиција по којој странци имају нешто другачији 
правни положај у односу на домаће правне субјекте очувала се данас 
у различитим правним областима: од страних улагања18 и стечаја,19 
до реституције.20 Прилично широко поље посебног статуса странаца 
у РС смо овом приликом сузили на две важне дилеме. Прво смо у 
фокус ставили услове под којим страно привредно друштво уопште 
може постати хипотекарни поверилац у РС,21 да би потом подвргли 
анализи могућност да страни хипотекарни поверилац кроз право на 

вира у осам европских држава“, Страни правни живот 3/2015, 222–223, http://
www.comparativelaw.info/spz20153.pdf (31.7.2019).

16 Zakon o pogojih za pridobitev lastninske pravice fizičnih in pravnih oseb držav kan-
didatk za članstvo v Evropski uniji, Ur. l. RS, št. 61/06.

17 Све до 1923. године у Југославији је важио стари систем од године 1852. по 
ком је право странаца да стичу непокретности на територији Краљевине било 
апсолутно резервисано право. По Закону о буџетским дванаестинама за јули 
и август 1923. године право странаца да стичу непокретности у Југославији 
постаје релативно резервисано право, јер им је дато право да у тзв. унутрашњој 
зони могу стицати непокретности слободно под условом фактичког реципро-
цитета. Милан Бартош, „Права странаца на непокретности“, Архив за правне и 
друштвене науке, мај 1931.

18 Опширније: Марко Јовановић, „Заштита страних директних улагања између 
држава чланица ЕУ и трећих држава након ступања на снагу Лисабонског 
споразум“, Правни живот 11/2011, 417–434.

19 Опширније: Вук Радовић, „Дужност информисања страних поверилаца и 
пријава њихових потраживања у стечајном поступку“, у: Вук Радовић (ур.), 
Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније (2013), Правни 
факултет Универзитета у Београду, Београд 2013, 9–30.

20 Владимир Тодоровић, Данијела Кожул, „Реституција и обештећење страних 
лица“, Правни живот 10/2012, 563–578.

21 Према Закону, привредно друштво је правно лице које обавља делатност у 
циљу стицања добити. Закон о привредним друштвима, Сл. гласник РС, бр. 
36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018, чл. 2. Тако 
посматрано привредно друштво се сврстава у комерцијална правна лица чији 
циљ јесте остваривање добити за чланове. Владимир Водинелић, Грађанско 
право, Увод у грађанско право и Општи део грађанског права, Београд 2012, 
392 Према Закону, припадност правног лица одређује се по праву државе по 
коме је оно основано. Ако правно лице има стварно седиште у другој држави, а 
не у оној у којој је основано и по праву те друге државе има њену припадност, 
сматраће се правним лицем те државе. Закон о решавању сукоба закона са про-
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намирење постане власник непокретности у односу на коју је прет-
ходно имао само заложно право.

Ова питања су, поред многих других постављена, у једном кон-
кретном случају који је доспео пред српске судове, а тиче се Угово-
ра о хипотеци од 26.9.2013. који је сачињен пред Првим основним 
судом у Београду Ов И бр. 178219/2013. С тим што је први посту-
пак парнични у коме је тужбом захтевано утврђење ништавости овог 
уговора пред Привредним судом у Београду бр. предмета П 808/16, 
а друга два извршна поступка покретнута на основу поменутог Уго-
вора о хипотеци као извршне исправе: Решење Привредног суда у 
Београду 3 ИИ 1350/2017 од дана од 11.09.2017. године и Решење 
Привредног суда у Београду 5 ИИ 213/17 од 12.04.2017.

Оно што ове случајеве чини нарочито занимљивим за теоријску 
анализу је околност да су на основу истог Уговора о хипотеци по-
кренута два извршна поступка додуше у односу на различите непо-
кретности. Извршење су спроводили различити извршитељи, а два 
паралелна тока извршења, са више поднетих захтева за отклањање 
неправилности и приговора су често водила до различитих, па чак 
и потпуно супротних одлука истог суда у истој правној ситуацији. 
Стављање под лупу неуједначености која је исказана конкрет-
ном случају омогућило нам је да, с једне стране, закључујући од 
појединачног ка општем стекнемо ширу слику о стању у српском 
правосуђу, а с друге стране да потенцијалним хипотекарним повери-
оцима и дужницима укажемо на „процесне заврзламе“ о којим ваља 
водити рачуна у неким будућим ситуацијама.

2.1.1. Парница за утврђење ништавости

У конкретном случају обезбеђено потраживање проистекло је 
из поравнања закљученог између два нерезидента од којих је једна 
компанија регистрована на Кипру а друга на Британским Девичан-
ким Острвима. Уговор о хипотеци закључили су хипотекарни пове-
рилац регистрован на Британским Девичанским Острвима и рези-
дент – власник непокретности у Републици Србији, који је као реал-
ни дужник хипотеком гарантовао за дуг нерезидента са Кипра.

Нови власник (хипотековане) непокретности који је непокрет-
ност у међувремену купио од реалног дужника поднео је тужбу за 
утврђење ништавости Уговора о хипотеци од 26.09.2013. позивајући 
се пре свега на Мишљење НБС.

У овом мишљењу НБС је становиште да „законом није про-
писана могућност да резидент даје јемство или друго средство 

писима 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 (у даљем тексту: ЗМПП).
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обезбеђења што укључује и хипотеку... по послу између два нерези-
дента без обзира да ли је резидент повезан са нерезидентом дужни-
ком из основног посла и независно од тога да ли је оснивач односно 
већински власник нерезидента или се ради о зависном друштву не-
резидента.“

„Наведено ограничење је предвиђено с обзиром да би у случају 
активирања јемстава и других средстава обезбеђења који су дали ре-
зиденти могло да дође до наглог одлива капитала из земље, што би 
могло имати негативне ефекте на равнотежу платног биланса, као и 
финансијску стабилност земље.“22

Привредни суд у Београду одбио је такав тужбени захтев у це-
лости као неоснован.23

Тужилац је у законском року дана 13.12.2018. године поднео 
жалбу против првостепене одлуке коју је Привредни апелациони суд 
одбио у целости потврдивши првостепену пресуду.24

Другостепени суд је притом закључио да је „одредбом члана 23, 
ст. 1 Закона о девизном пословању25 прописано да резиденти прав-
на лица могу нерезидентима одобравати финансијске зајмове под 
условом да нерезидент – дужник по кредитном послу у већинском 
власништву резидента. Ставом 2 истог члана прописано је да под ус-
ловом из става 1 овог члана резиденти правна лица могу давати и 
јемства и друга обезбеђења између два нерезидента у иностранству...

У конкретном случају првотужени је засновао хипотеку на 
својим непокретностима ради обезбеђења испуњења обавезе треће-
туженог преузете судским поравнањем који је закључен у Републици 
Србији између два нерезидента. Имајући у виду наведено нема места 
примени члана 23 Закона о девизном пословању, с обиром да се не 
ради о кредитном послу, нити се ради о послу у иностранству. Са-
гласно наведеном како је провотужени резидент закључио Уговор о 
хипотеци са повериоцем (друготужени) и дужником (трећетужени) 
која лица су нерезиденти ради обезбеђења потраживања хипотекар-
ног повериоца (дуг из уговора о продаји удела у српском привредном 
друштву прим. аут.) по оцени Привредног апелационог суда се ради 
о уговору о хипотеци који није ништав будући да је закључен у скла-

22 Мишљењу НБС од 23.12.2016. године, потписано од гувернерке НБС Јоргованке 
Табаковић.

23 Пресуда Привредног суда у Београду 13 П бр 808/16 од 15.11.2018. године (из 
архиве Суда).

24 Пресуда Привредног апелационог суда у Београду 3 Пж 75/19 од 26.6.2019. 
године (из архиве Суда). Привредни апелациони суд је ову одлуку донео у 
већу састављеном од судије Младена Николића као председника већа, судије 
Драгољуба Јанковића и судије Александре Поповић као чланова већа.

25 Сл. гласник РС, бр. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 и 30/2018.
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ду са Законом о хипотеци, а да Законом о девизном пословању није 
прописана санкција ништавости за уговоре закључене супротно чл. 
23 Закона, већ је истим законом установљена прекршајна одговор-
ност ако правно лице – резидент да јемсто или друго обезбеђење по 
кредитном послу између два нерезидента у иностранству под усло-
вима супротним члану 23. тог закона...

То што конкретан случај није регулисан одредбама Закона о 
девизном о пословању не може имати за последицу његову ниш-
тавост... Правилно је првостепени суд оценио да судско поравнање 
између друготуженог и трећетуженог не представља кредитни посао 
без обзира што је уговорено плаћање камате.“

Против ове пресуде, тужилац је искористио ванредни правни 
лек – ревизију по којој Врховни касациони суд до дана предаје овог 
чланка у штампу још увек није одлучио.

2.1.2. О разлозима ништавости по захтеву странке,
али и по службеној дужности

Чини се да се код парница за утврђење ништавости наши судо-
ви, част изузецима, чврсто држе тужбеног захтева и можда недовољно 
обраћају пажњу на одредбе ЗОО о којима би морали да воде рачуна 
по службеној дужности, а то су пре свега норме о постојању и до-
пуштености каузе правног посла,26 правило о недопуштеној побуди 
за закључење правног посла,27 савесности и поштењу страна у послу 
и сл.

Држимо да су судови у претходно описаном поступку пропу-
стили да поред оцене усклађености спорног Уговора о хипотеци са 
чл. 23 и чл. 26 Закона о девизном пословању на које се тужилац по-
зива у тужби, испитају и да ли је такав Уговор о хипотеци противан 
не само слову, већ и духу Закона о девизном пословању, већ и Закона 
о порезу на добит правних лица28 и других пореских закона.

Остварењем циља Уговора о хипотеци који се огледа у унов-
чењу хипотекованих непокретности дошло би до наглог одлива ка-

26 Према ЗОО, чл. 51, ст. 1, свака уговорна обавеза мора имати допуштен основ. 
(2) Основ је недопуштен ако је противан принудним прописима, јавном по-
ретку или добрим обичајима. Према чл. 52 ЗОО ако основ не постоји или је 
недопуштен, уговор је ништав.

27 Према ЗОО, чл. 53, ст. 2 „Ако је недопуштена побуда битно утицала на одлуку 
једног уговарача да закључи уговор и ако је то други уговарач знао или морао 
знати, уговор ће бити без дејства.“

28 Ово будући да би се Британска Девичанска Острва према актуелној редакцији 
овог Закона сматрала „јурисдикцијом са преференцијалним пореским систе-
мом.“ чл. 3а, Сл. гласник РС, бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – др. закон, 43/2003, 
84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – др. закон, 
142/2014, 91/2015 – аутентично тумачење, 112/2015, 113/2017 и 95/2018.
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питала велике вредности у износу од 1.663.210,00 евра из Републике 
Србије. Такав исход подрива финансијску стабилност државе коју је 
суд дужан да штити. Закон о девизном пословању и порески закони 
су закони јавног поретка, зато што се њима штити јавни интерес. Суд 
не може губити из вида да од новца прикупљеног плаћањем пореза 
зависи задовољење здравствених, образовних, безбедносних и дру-
гих основних потреба нашег друштва. Другим речима, у оваквим и 
сличним случајевима судови морају да утврде да ли такав правни 
посао има основ (каузу) у чему се она огледа?

Уговор о хипотеци од 30.9.2013. у коме је хипотекарни дуж-
ник резидент, а обезбеђено потраживање из поравнања закљученог 
између два нерезидента у Републици Србији део је једне шире прав-
не трансакције. Надлежни суд је пропустио да из угла пуноважно-
сти испита да ли је хипотекарни поверилац наменски основан на 
Британским Девичанским Острвима као тзв. SPV (енгл. special pur-
pose vehicle), са циљем евазије пореза и то пре свега оног пореза 
који настане поводом спорне трансакција продаје удела у српском 
привредном друштву. Ово нарочито ако је у периоду од закључења 
Уговора о хипотеци до оцене његове пуноважности, ова компанија 
на Британским Девичанским Острвима није пословала већ је била 
брисана из регистра, тј. у некој врсти мировања (хибернације).

Укратко, суд код таквих правних послова мора оценити да ли је 
примарни циљ (кауза) овог посла – изношење капитала велике вред-
ности из Републике Србије уз изигравање монетарних и фискалних 
закона – евазиона кауза (causa evasionis), те да ли је секундарни циљ, 
који се активира ако се примарни циљ овог посла изјалови, да хипо-
текарни поверилац компанија са Британских Девичанских Острва – 
постане власник хипотекованих непокретности у Републици Србији, 
иако јој је такво стицање као страном правном лицу које не обавља 
делатност у Републици Србији по закону није дозвољено – кауза 
прибављања (causa acquisitionis). Такви циљеви су противни: при-
нудним прописима јавном поретку, добрим обичајима и моралним 
нормама у Републици Србији и ако су се уговорници њима руководи-
ли закључени правни посао је апсолутно ништав.

Другим речима, Суд је у таквим случајевима дужан да по служ-
беној дужности испита, да ли спорни Уговор о хипотеци, којим рези-
дент имовином у Републици Србији гарантује наплату потраживања 
из посла два нерезидента, тако да у случају уновчења хипотекова-
них непкретности капитал велике вредности буде изнет из Републике 
Србије или алтернативно да страно правно лице које не обавља де-
латност у Републици Србији постане власник хипотекованих непо-
кретности, представља забрањени правни посао којим су уговорници 
изашли изван граница дозвољене приватне аутономије, или друкчије 
казано да ли је основ (кауза) таквог правног посла допуштен?
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Према неким ауторима питање допуштености заснивања хи-
потеке у корист страног правног лица у српском праву представља 
правну празнину коју треба попунити законском аналогијом са оним 
правилима ЗОСПО која важе за стицање својине страних лица. Такав 
приступ би значио да страни поверилац може стећи хипотеку у Ре-
публици Србији само ако су испуњени услови реципроцитета и ако 
страно правно лице обавља делатност у Републици Србији.29 Ако се 
овом питању пре доношења новог устава Републике Србије 2006, 
могло аргументовано расправљати, чини се да од почетка његове 
примене могућност заснивања хипотеке у корист страног правног 
лице ипак не представља правну празнину. Према Уставу РС „стран-
ци, у складу са међународним уговорима, имају у Републици Србији 
сва права зајемчена Уставом и законом, изузев права која по Уста-
ву и закону имају само држављани Републике Србије“.30 Према овој 
норми сва права које правни поредак гарантује домаћим субјектима 
призната су и странцима, осим оних права која су Уставом и законом 
изричито искључена. Општа права су правило, док су права апсолут-
но или релативно резервисана за домаће држављане изузетак. Како 
могућност заснивања хипотеке у корист странаца Уставом или за-
коном није искључена, странци у Републици Србији неспорно могу 
постати хипотекарни повериоци.31 Другим речима, страна привред-
на друштва су у погледу заснивања хипотеке и њеног обезбеђујућег 
дејства (у њеној статици) изједначена са домаћим држављанима. 
Странци на хипотекарном тржишту РС имају национални третман, 
чиме се наша држава на примерен начин укључује у светске економ-
ске токове.32

Поставља се питање да ли једнак третман страних хипотекар-
них поверилаца постоји и ако хипотека из обезбеђујуће пређе у 

29 „Ми решење видимо само у доношењу недостајућих прописа, који би изричи-
то регулисали права страних правних и физичких лица на хипотеку (и остала 
стварна права)“, с тим да право на хипотеку страним правним лицима тре-
ба признати под либералнијим условима од оних који сада важе за стицање 
својине. Нина Планојевић, „Право страног правног лица на хипотеку“, Правни 
живот 10/2006, 557–558.

30 Устав РС, Сл. гласник РС, бр. 98/2006 чл. 17. 
31 У Републици Српској је ово питање регулисано законом. Према чл. 15, ст. 1 

Закона о својини и другим сварним правима Републике Српске. Одредбе овога 
закона примјењују се и на страна физичка и правна лица, осим ако законом 
или међународним уговором другачије одређено. У Хрватској су ограничена 
стварна права такође општа Закон о власништву и другим стварним правима, 
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, 143/12, 152/14, чл. 354, ст. 2. 

32 На равноправан статус указује и норма Закона о хипотеци по којој хипотеком 
може бити обезбеђено и потраживање изражено у страној валути. Закон о хи-
потеци, Сл. гласник РС, бр. 115/2005, 60/2015, 63/2015 – одлука УС и 83/2015 
(даље ЗОХ), чл. 7, ст. 1.
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остварујућу (динамичну) фазу. Ако хипотекарни дужник не измири 
своје доспело потраживање, па хипотекарни поверилац приступи 
принудној реализацији хипотеке.

2.2. Први извршни поступак33

2.2.1. Први круг
2.2.1.1. Захтев за отклањање неправилности

Након што је јавни извршитељ у поступку спровођења 
извршења донео закључак о предаји непокретности34 у корист из-
вршног повериоца који је својим потраживањем купио (преузео) не-
покретности предмет извршења, (нови) власник непокретности је, 
као лице које је дужно да трпи намирење, па самим тим има имовин-
ски интерес у извршном поступку, супротан имовинском интересу 
извршног повериоца35 поднео захтев за отклањање неправилности.36

У овом захтеву је указано како јавни извршитељ пре доношења 
закључка о додељивању и предаји непокретности купцу није испи-
тао пуноважност понуда,37 с тим да испитивање пуноважности по-
нуда ако је понудилац страна компанија подразумева утврђивање 
испуњености услова из чл. 82а ЗОСПО којом су прописани посебни 
услови за стицање права својине на непокретностима страних прав-
них лица у РС.

2.2.1.2. Одбијање захтева за отклањање неправилности (први пут)

Јавни извршитељ одбија захтев за отклањање неправилности 
поднет од новог власника хипотековане непокретности без било как-
вог улажења у анализу ограничења из чл. 82а ЗОСПО.

33 Решење Привредног суда у Београду 3 ИИ 1350/2017 од дана од 11.9.2017. го-
дине (из архиве Суда).

34 Закључак о предаји непокретности јавни извршитељ Немања Протић Зам 
3/2018 од 24.8.2018 (из архиве Суда).

35 „Ако се после стицања заложног права на непокретности промени власник не-
покретности, заложни поверилац назначава у предлогу за извршење залогодав-
ца као извршног дужника, а нови власник дужан је да трпи намирење на непо-
кретности“. ЗИО, чл. 153. 

36 „Захтев за отклањање неправилности (новог) власника непокретности пред-
мета извршења због неиспитивања испуњености услова за стицање својине 
на непокретности у извршном поступку од купца непокретности као страног 
правног лица од дана 14.9.2018. године“.

37 „Када закључи јавно надметање јавни извршитељ испитује пуноважност по-
нуда, објављује ко је најповољнији понудилац и после могућег изјашњења о 
коришћењу права прече куповине доноси закључак о додељивању непокрет-
ности“. ЗИО, чл. 180, ст. 1.
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„Што се тиче навода власника непокретности да је закључак о 
предаји неправилно донет и да је купац непокретности страно лице 
које није испунило услов за стицање права својине, јавни извршитељ 
сматра да су у том делу захтеви неосновани, закључак о предаји 
представља основ за стицање права својине на непокретности у овом 
извршном поступку на основу кога изврши поверилац стиче право 
да се упише у катастар непокретности као власник.“38

2.2.1.3. Приговор против Решења јавног извршитеља (први пут)39

Нови власник непокретности потом подноси приговор на 
решење о одбијању захтева за отклањање неправилности у коме 
између осталог наводи да јавни извршитељ у побијаном решењу не 
даје одговоре на питања:

1) Да ли је купац непокретности на јавној продаји у конкрет-
ном случају домаће или страно правно лице?

2) Да ли је јавни извршитељ уопште дужан да по службеној 
дужности води рачуна о материјалноправним прописима 
који важе у Републици Србији, на пример о нормама Закона 
о основама својинско правних односа?

3) Затим да ли према ЗОСПО страна правна лица морају да 
испуне неке додатне услове за стицање права својине на не-
покретностима? И надаље, ако сходно члану 82а ЗОСПО 
за стицање права својине на непокретностима од страних 
правних лица морају да буду испуњени додатни услови да 
ли их у конкретном случају компанија „O.S.C:“ основана на 
Британским Девичанским Острвима испуњава?

2.2.1.4. Усвајање приговора (први пут)40

Приговор власника непокретности од 21.9.2018. године суд је 
усвојио дана 8.11.2018. године вративши предмет јавном извршитељу 

38 Решење јавног извршитеља Немање Протића Зам 3/2018 од 17.9.2018. године 
(из архиве Суда).

39 Приговор против Решења јавног извршитеља од 17.9.2018. године (у делу) 
у коме је одбијен Захтев за отклањање неправилности (новог) власника не-
покретности предмета извршења од 14.9.2018. године због неиспитивања 
испуњености услова за стицање својине на непокретности у извршном поступ-
ку од купца непокретности као страног правног лица поднет 21.9.2018. године 
(из архиве Суда).

40 Решење Привредног суда у Београду бр. 6 Ипв (И) 390/18, Зам 3/2018 од 
8.11.2018. године (из архиве Суда). Привредни суд у Београду је ову одлуку 
донео у већу састављеном од судије Гордане Ратковић, као председника већа, 
судије Марине Дацијер и судије Лепосаве Милићевић као чланова већа.
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на поновно одлучивање. У овом решењу Суд закључује да је „обра-
зложење дато од јавног извршитеља непотпуно и недовољно, због 
чега се правилност наведеног решења не може испитати, а ово по-
себно имајући у виду да јавни извршитељ у конкретном случају није 
ни узео у разматрање наводе трећег лица из захтева за отклањање 
неправилности. С тим у вези Суд је наложио јавном извршитељу да 
водећи рачуна о донетом Решењу Суда донесе нову на закону засно-
вану одлуку.“

2.2.2. Други круг
2.2.2.1. Одбијање захтева за отклањање неправилности (други пут)

Јавни извршитељ поново одбија захтев за отклањање непра-
вилности од 14.9.2018. уз следеће образложење.

„Закључак о предаји представља основ за стицање права сво-
јине у овом извршном поступку на основу кога извршни поверилац 
стиче право да се упише у катастар непокретности као нови власник. 
Јавни извршитељ сматра да је давалац понуде овде извршни повери-
лац имао правну и пословну способност за куповину непокретности, 
такође сматра да нису постојала ограничења за заступање извршног 
повериоца у овом извршном поступку јер је суд доношењем решења 
о извршењу одредио процесне улоге странака и осталих учесника и 
на крају доношењем решења о извршењу и одредио ток извршног 
поступка. На крају и члан 169 ЗИО одређује ко не може бити купац 
непокретности. Из свега напред наведеног произилази да купац не-
покретности овде извршни поверилац испуњава услове за стицање 
права својине на непокретности у овом извршном поступку... Суд је 
доношењем решења о извршењу одредио процесне улоге странака и 
осталих учесника и на крају доношењем решења о извршењу и одре-
дио ток извршног поступка.“41

2.2.2.2. Приговор против Решења јавног извршитеља (други пут)42

Након што је јавни извршитељ поново одбио захтев за откла-
њање неправилности, нови власник хипотековане непокретности 
подноси приговор у коме истуче да позивање јавног извршитеља на 
чл. 169 ЗИО у овом контексту није прихватљиво.

41 Решења јавног извршитеља Немање Протића Зам 3/2018 од 22.11.2018. године, 
(из архиве Суда).

42 Приговор против Решења јавног извршитеља Немање Протића Зам 3/2018 од 
22.11.2018. године којим је одбијен Захтев за отклањање неправилности (но-
вог) власника непокретности предмета извршења од 14.9.2018. године због 
неиспитивања испуњености услова за стицање својине на непокретности у 
извршном поступку од купца непокретности као страног правног лица (из ар-
хиве Суда). 
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„Према чл. 169 ЗИО, „купац непокретности не може бити, ни 
на јавном надметању, ни непосредном погодбом, извршни дужник, 
јавни извршитељ, заменик јавног извршитеља, помоћник јавног 
извршитеља или друго лице које је запослено код јавног извршитеља, 
свако друго лице које службено учествује у поступку, нити лице које 
је њихов крвни сродник у правој линији, а у побочној линији до чет-
вртог степена сродства, супружник, ванбрачни партнер или тазбин-
ски сродник до другог степена или старатељ, усвојитељ, усвојеник 
или хранитељ.“43 Власник непокретности не пориче постојање 
ограничења из чл. чл. 169 ЗИО, али тврди да поред овог ограничења 
постоји и ограничење из чл. 82а ЗОСПО које јавни извршитељ 
занемарује.

„Процесне улоге странака у фази одређивања извршења не 
опстају нужно у фази спровођења извршења. Могуће је да компанија 
постоји у тренутку када је поступак инициран, а да касније током по-
ступка престане да постоји услед неке статусне промене.

Међутим, процесна позиција нема веза са улогом купца, одно-
сно не даје одговор на питање да ли је нечија понуда за куповину на 
јавној продаји пуноважна или не. На пример, могуће је да је неко 
лице буде заступник привредног друштва у тренутку иницирања 
поступка извршења, а да током поступка буде разрешен одлуком 
друштва, те да у тренутку давања понуде за куповину више не засту-
па друштво. У том случају понуда друштва није дата од овлашћеног 
заступника и самим тим није пуноважна.

Надлежни суд је одредио извршење, али спровођење извршења 
је у надлежности јавног извршитеља. Између осталог јавни извр-
шитеља проверава пуноважност понуда датих на јавној продаји и да 
ли се може донети закључак у предаји у корист лица које је дало 
најповољнију понуду. У конкретном случају страно правно лице које 
не обавља делатност у Републици Србији сходно Закону о основама 
својинско правних односа не може уопште постати власник непо-
кретности у Републици Србији, тако да његова понуда није пуноваж-
на, нити се у његову корист може донети закључак о предаји.“44

43 Круг лица која не могу бити купци у извршном поступку изменама и допу-
нама закона које почиње да се примењује од 1. јануара 2020. године додатно 
проширен, тако купац непокретности не може бити ни јавни извршитељ, за-
меник јавног извршитеља, помоћник јавног извршитеља или друго лице које 
је запослено код јавног извршитеља, нити лице које је њихов крвни сродник у 
правој линији, а у побочној линији до четвртог степена сродства, супружник, 
ванбрачни партнер, тазбински сродник до другог степена, старатељ, усвојитељ, 
усвојеник или хранитељ независно од тога да ли поступа у конкретном изврш-
ном поступку. ЗИО, чл. 169. 

44 Ibid.
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2.2.2.3. Усвајање приговора (други пут)45

Надлежни суд по други пут укида решење јавног извршитеља 
и списи предмета враћа јавном извршитељу на поновни поступак.46

„Одлучујући о приговору учесника у поступку суд налази да 
јавни изврпитељ приликом вршења јавних овлашћења која су му за-
коном прената мора ценити све императивне норме правног поретка 
Републике Србије не само оне које су прописане Законом о извршењу 
и обезбеђењу.

Основани су наводи „N.V.I.L.“ да јавни извршитељ приликом 
одлучивања о захтеву за отклањање неправилности није ценио им-
перативне норме Закона о основама својинско правних односа и то 
чл. 82а који прописује да страна лица која обављају делатнност у 
Републици Србији могу под условима узајамности стицати право 
својине на непокретностима на територији РС које су им неопходне 
за обављање делатности. Наведена норма се примењује независно од 
начина стицања права на непокретности, односно од тога да ли се 
ради о оргинарном или деривативном начину стицања. У супротном 
императивне одредбе ЗОСПО које се тичу права страних правних 
лица да стичу непокретности у Републици Србији могле би бити лако 
изигране,на тај начин што би страна правна лица уместо закључења 
уговора, право својине на непокретности стицала учешћем на јавним 
продајама у извршним поступцима чиме би одреба чл. 82а ст. 1 била 
обесмишљена. Стога је јавни извршитељ морао ценити испуњеност 
услова из чл. 82а Закона о основама својинско правних односа за 
стицање својине на напокретностима од стране страног правног 
лица... Из наведених разлога наведено решење је морало бити уки-
нуто и враћено јавном извршитељу на поновни поступак у коме ће 
се поново ценити основаност захтева за отклањање неправилности у 
складу са критеријумима прописаним чл. 82а ЗОСПО...“47

45 Решење Привредног суда у Београду 4 ИПВ (И) 525/18, јавни извршитељ Зам 
3/18 од 6.3.2019. године, (из архиве Суда). Привредни суд у Београду је ову 
одлуку донео у већу састављеном од судије Јелене Калађурђевић, као председ-
ника већа, судије Милоша Шпирића и судије Жељка Муњизе као чланова већа.

46 Ово упркос норми о забрани укидања првостепеног решења и упућивања пред-
мета на поновно решавање по којој одлучујући о приговору и жалби суд не 
може да укине првостепено решење и да предмет упути на поновно решавање. 
ЗИО члан 26.

47 Ibid.
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2.2.3. Трећи круг
2.2.3.1. Одбијање захтева за отклањање неправилности
 (трећи пут)48

Јавни извршитељ по трећи пут одбија захтев за отклањање не-
правилности новог власника (хипотековане) непокретности као не-
основан уз тврдњу да је „ценећи страначку и процесну способност 
извршног повериоца утврдио да је извршни поверилац уписан у ре-
гистар привредних друштава дана 1.3.2018. године. Јавни извршитељ 
је стога ценио и испуњеност услова за стицање права својине према 
чл. 82а ЗОСПО и чл. 17 Закона о Решавању сукоба закона о решавању 
сукоба закона са прописима других земаља...

Из напред наведног произилази да купац непокретности овде 
извршни поверилац испуњава услове за стицање права својине у овом 
извршном поступку и да ће пуни капацитет стећи када се упише као 
носилац права својине у јавни регитар, катастар непокретности.“49

2.2.3.2. Приговор против Решења јавног извршитеља
 (трећи пут)50

У приговору поднетом против овог решења нови власник хи-
потековене непокретности истакао је следеће. „У побијаном решењу 
јавни извршитељ пропушта да наведе на који начин је утврдио да 
је дана 1.3.2018. године извршни поверилац уписан у регистар. Да 
ли је овај регистар домаћих или страних компанија, односно да ли 
је извршни поверилац страно или домаће правно лице? Да ли јавни 
извршитељ извршио непосредни увид у овај регистар по службеној 
дужности, или му је извршни поверилац доставио извод из регистра, 
на ком језику је достављена овај извод? Да ли је овај извод преведен 
од стране овлашћеног судског тумача?

Надаље није јасно зашто је јавни извршитељ ценио страначку 
и процесну способност извршног повериоца ако знамо да страначка 
способност представља способност да се буде странка у парници/
извршном поступку, а процесна способност представља способност 
предузимати радње у парници/извршном поступку и тим радњама 

48 Решења јавног извршитеља Немање Протића Зам 3/2018 од 10.5.2019. године, 
(из архиве Суда).

49 Ibid.
50 Приговор против Решења јавног извршитеља Немање Протића Зам 3/2018 од 

10.5.2019. године којим је одбијен Захтев за отклањање неправилности (но-
вог) власника непокретности предмета извршења од 14.9.2018. године због 
неиспитивања испуњености услова за стицање својине на непокретности у 
извршном поступку у корист купца непокретности као страног правног лица, 
поднет дана 22.5.2019 (из архиве Суда).
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производити процесноправне последице. Укратко, способности за 
које јавни извршитељ тврди да их је ценио се не тичу могућности 
(потенцијала) неког лица да постане власник непокретности у Репу-
блици Србији.

Јавни извршитељ дакле понавља „заблуду“ из укинутих реше-
ња по којој је круг лица која могу бити извршни повериоци иденти-
чан са кругом лица који могу постати власници непокретности ку-
повином у извршном поступку. Сходно закону, ова два круга се само 
делимично преклапају.

Као што неко лице које нема правни субјективитет може има-
ти страначку способност у конкретној парници, тако је могуће да 
неко лице има страначку способност у извршном поступку, али да је 
његова правну способност да постане власник непокретности у Ре-
публици Србији ограничена нормама којима се штити правна сигур-
ност и јавни поредак. Страна правна и физичка лица могу стећи не-
покретности у Републици Србији само ако су кумулативно испуњени 
додатни услови чиме се ово стварно право сврстава у круг релативно 
резервисаних права за домаће држављане. Чак и када имају странач-
ку способност, страна правна и физичка лица у погледу стицања не-
покретности у Републици Србији имају само ограничну правну спо-
собност.“

О овом приговору до дана предаје овог чланка у штампу није 
одлучено.

2.3. Други извршни поступак51

2.3.1. Захтев за отклањање неправилности

У другом предмету спровођења извршења између истих 
странака јавни извршитељ Иван Младеновић је донео закључак о 
предаји од дана 20.11.2017. године. Након тога овај јавни извршитељ 
је решењем Министарства правде разрешен, па је предмет преузео 
други извршитељ Александар Ристовић.

Нови власник хипотековане непокретности је након што му је 
достављен закључак о предаји поднео захтев за отклањање непра-
вилности тврдећи како закључак о предаји није могао бити донет у 
корист извршног повериоца који је страно правно лице и не обавља 
делатност у Републици Србији.

51 Решење Привредног суда у Београду 5 И И 213/17 од 12.4.2017. године (из ар-
хиве Суда).
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2.3.2. Приговор због одбијања захтева за отклањање
неправилности52

Јавни извршитељ је поднети захтев за отклањање неправил-
ности одбио,53 па је власник непокретности уложио одговарајући 
приговор,54 у коме истиче да образложење решења којим је јавни 
извршитељ одбио његов захтев није правно утемељено и суштинско.

У решењу којим се одбија захтев за отклањање неправилно-
сти наводи се да је „јавни извешитељ самим доношењем одлуке 
(закључка о додељивању) сматрао да је понуда пуноважна и непо-
кретност доделио повериоцу.“

Потпуно супротно изричитој обавези јавног извршитеља из 
чл. 180, ст. 1 ЗИО, јавни извршитељ у побијаном Решењу истиче да 
је могуће „ћутањем“ испитати пуноважност понуде, тј. да је могуће 
„сматрати“, а не у складу са законом „испитати“ да ли ли је понуда 
пуноважна.

Притом, јавни извршитељ у свом образложењу не износи кон-
кретни наводе подносиоца захтева за отклањање неправилности“? 
Зашто ти наводи нису од значаја за поступак и зашто су неосновани?

Ако је неспорно да је купац непокретности страно правно лице, 
да ли према Закону о основама својинско правних односа постоје 
одређена ограничења за стицање својине на непокретностима за 
страна правна лица, односно да ли страна правна лица у поређењу са 
домаћим правним субјектима морају да испуне неке додатне услове 
за стицање права својине на непокретностима? И надаље, ако сходно 
члану 82а ЗОСПО за стицање права својине на непокретностима од 
страних правних лица морају да буду испуњени додатни услови да 
ли их у конкретном случају компанија „O.S.C.“ основана на Британ-
ским Девичанским Острвима испуњава?55

Јавни извршитељ у побијаном решењу тврди:
„...да је страно правно лице залогопримац који је у складу са 

домаћим прописима засновао хипотеку и опет у складу са домаћим 
прописима покренуло извршни поступак...

Даље, ако је страном правном лицу дозвољено да буде извршни 
поверилац у извршном поступку пред домаћим судом, он мора имати 

52 Захтев за отклањање неправилности (новог) власника непокретности предмета 
извршења од 1.2.2018. године, (из архиве Суда).

53 Решења јавног извршитеља Александра Ристовића И И 2/18 од 15.8.2018. годи-
не (из архиве Суда).

54 Приговор против Решења јавног извршитеља Александра Ристовића И И 2/18 
од 15.8.2018. године којим је одбијен Захтев за отклањање неправилности (но-
вог) власника непокретности предмета извршења од 1.2.2018. године, (из архи-
ве Суда).

55 Ibid.
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једнака права као сваки други извршни поверилац према Закону о 
извршењу и обезбеђењу.

Не може се рећи да извршни поверилац који је страно правно 
лице нема једнака права у извршном поступку као домаће правно 
лице, иако је и у том погледу прописано да је страно правно лице 
дужно да испуни неке додатне услове, на пример, када је извршни 
поверилац страно правно лице, предлог за извршење мора да садржи 
податке о нерезидентном рачуну извршног повериоца отвореном у 
Републици Србији, у супротном ако ови подаци недостају предлог 
за извршење страног правног лица који је поднет преко адвоката ће 
бити одбачен.

У своме захтеву за отклањање неправилности, власник неп-
кретности и не тврди да страном правном лицу у нашем правном 
систему није дозвољено да буде хипотекарни поверилац, надаље, 
власник непокретности не тврди како страном правном лицу није 
дозвољено да буде извршни поверилац, нити да страна правна лица 
не могу постати власници непокретности у Републици Србији.

Подносилац захтева за отклањање неправилности само тврди 
да конкретно страно правно лице „O. S. C.“ основано на Британским 
Девичанским Острвима на основу закључка о предаји од 20.11.2017. 
у не може постати власник непокретности у РС.“56

Јавни извршитељ у образложењу свог Решења користи и сле-
дећу формулацију

„...те би се евентуланим онемугућавањем спровођења извр-
шења и наплате потраживања направила далеко већа штета поверио-
цу, него што је овим наводно претрпело треће лице (односно уопште 
није претрпело штету).

Подносиоцу овог приговора није јасно којом методом тумачења 
права се служи јавни извршитељ када се поводом захтева за откла-
њање неправилности упушта у одмеравање висине штете коју трпи 
власник непокретности ако захтев за отклањање неправилности не 
буде усвојен и оне штете коју трпи страно правно лице зато што му 
јавни поредак Републике Србије не дозвољава да постане власник 
непокретности, те да ли јавни извршитељ заиста сматра да се из-
вршни поступак може спроводити са толико произвољности, тако да 
је његово дискреционо овлаћење да у извршном поступку цени коли-
ка је штета коју услед неке извршне радње трпе учесници у поступку 
са супротним интересом и по том основу изведе закључак да ли је 
нека радња у поступку предузета у складу са законом или не.“ 57

Надаље, јавни извршитељ у своме образложењу користи сле-
дећу формулацију:

56 Ibid.
57 Ibid.
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„Према наводима трећег лица не би било никакве неправил-
ности да се појавило неко друго домаће правно или физичко лице 
и купило непокретност, тако да и када би наведене неправилности 
биле основане, оне би биле такве природе да не би довеле до об-
уставе поступка, већ би се непокретности продале на другом јавном 
надметању вероватно за мањи износ од онога за који је купио из-
вршни поверилац.“

У приговору се супротно наводима из побијаног решeња ис-
тиче следеће:

„Прво, власник непокретности у захтеву за отклањање непра-
вилности од 1.2.2018. није ни тражио обуставу поступка, већ да се 
утврди како одређене законом прописане радње у извршном поступ-
ку нису уопште предузете или су неправилно предузете.

Друго, понуда учињена од неког домаћег физичког или домаћег 
правног лица не би априори била пуноважна као што то тврди јавни 
извршитељ, на пример, понуда домаћег правног лица не би била пу-
новажна ако понудилац није заступан од овлашћеног заступника, као 
што не би била пуноважна ни понуда физичког лица од 14–18 годи-
на, које је дало понуду без претходне или накнадне сагласности за-
конског заступника.

Треће, понуда учињена од неког страног правног лица за ку-
повину непокретности на јавној продаји није априори непуноваж-
на, већ је непуноважна само понуда оног страног правног лица које 
не испуњава додатне законом прописане услове за стицање права 
својине у Републици Србији.“58

2.3.3. Правноснажно одбијање приговора

Ипак, Привредни суд у Београду је правноснажно одбио овај 
приговор уз образложењe да је „увидом у Извод из листа непокрет-
ности утврђено да је Решењем бр... дозвољен упис заложног права – 
извршне вансудске хипотеке на непокретности заложног дужника..., а 
на основу овереног Уговора о хипотеци пред Првим основним судом 
дана 30.9.2013 године, то произилази да је предметни Уговор о хипо-
теци испунио прописане услове и да уговор о хипотеци представља 
извршну исправу која је у смислу ЗИО подобна за доношење решења 
о извршењу.

У том смислу су неосновани наводи у погледу права повериоца 
на стицање права својине на непокретности у Републици Србији.59

58 Ibid.
59 Решење Привредног суда у Београду 3 Ипв(И) 450/18 – ИИ 2/2018 од 

21.12.2018, (из архиве Суда). Привредни суд у Београду је ову одлуку донео у 
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2.4. Становиште РГЗ

Служба за катастар непокретности Нови Београд је на основу 
закључка о предаји јавног извршитеља од 20.11.2017. године уписа-
ла као новог власника купца непокретности извршног повериоца.60 
Против овог решења нови власник хипотековане непокретности је у 
законском року поднео жалбу Републичком геодетском заводу који је 
ову жалбу усвојио преиначивши првостепено решење.61

„Ценећи поступак спроведен од првостепеног органа, друго-
степени орган је утврдио да је првостепени орган погрешно посту-
пио када је диспозитивом ожалбеног решења у листу непокретно-
сти... Нови Београд дозволио упис права својине у корист... са Бри-
танских девичанских острва... будући да се из ожалбеног решења не 
види да је првостепени орган утврђивао све чињенице од утицаја 
на основаност дозвољеног уписа, обзиром да није утврђивао да ли 
постоји ограничење односно посебни услови за стицање својине на 
непокретностима за страна лица у Републици Србији...

Након што је поништио ожалбено решење... другостепни ор-
ган се упустио у оцену приложених исправа у смислу испуњености 
услова за упис којом приликом је утврђено да током поступка нису 
достављене исправе којим се доказује да правно лице у чију корист 
се захтева упис... обавља делатност у РС односно да је основало свој 
огранак у РС, као и да је истом правном лицу, та непокретност неоп-
ходна за обављање делатности у Реппублици Србији, а пре свега да 
није достављен доказ потврда Министарства правде да са матичном 
државом... постоји реципроцитет у смислу чл. 82а Закона о основа-
ма својинско правних односа... па је другостепени орган овакав упис 
оценио као неоснован и одлучио да одбије упис на основу Закључка 
о предаји јавног извршитеља И. И. 157/17 од дана 20.11.2017.62

већу састављеном од судије Данијеле Јовановић као председника већа, судије 
Александра Васића и судије Тијане Поповић као чланова већа. 

60 Решење Службе за катастар непокретности Нови Београд број 952–02–6–
7545/2017 од 12.12.2018. године (из архиве РГЗ)

61 Републички геодетски завод бр. 952– 02–23– 2957/2019 од 19.7.2019 (из архиве 
РГЗ).

62 Како је у анализираним конкретним случајевима утврђење државне припадно-
сти привредног друштва које је дало понуду за куповину непокретности изо-
стало, као и испитивање услова да ли ово страно привредно друштво уопште 
може постати власник непокретности у Републици Србији, конкретни Закљуци 
о предаји су донети уз прекорачење Законом признатих овлашћења јавног 
извршитеља, као такви су супротни јавном поретку и не могу представљати 
исправе подобне за упис у јавну евиденцију непокретности. Управо супротно, 
ради се о исправама које су апсолутно ништаве о чему је Служба Катастра 
дужна да води рачуна ex officio. Санкција ништавости правног посла услед 
неиспуњења додатних услова за стицање својине на непокретностима од стра-
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2.5. Две правде у оквиру исте зграде

На овом месту је чини се поново дошла да изражаја једна 
од „пламтећих“ мана нашег правосуђа – потпуна неуједначеност у 
поступању.63 Сматрамо неприхватљивим да два већа Привредног 
суда у Београду суде на један начин, а да треће веће истог суда у 
идентичној правној и чињеничној ситуацији између истих страна-
ка накнадно суди на потпуно супротан начин. Слободно судијско 
уверење не може у овој мери ићи на уштрб правне сигурности. Ако 
неки судија или судијско веће жели да одступи од већинског става, 
онда то разилажење мора бити детаљно (суштински) образложе-
но и утемељено са прецизним позивом на норме закона Републике 
Србије, достигнућа праксе Европског суда правде и Европског суда 
за људска права, као и на ставове домаће и стране правне теорије. 
У супротном, ствар је крајње једноставна, у истој згради не могу 
постојати различити кантари за одмеравање права, нешто што је 
правда у једној судници, не може, бити неправда, у другој судници.

2.6. Намирење уновчењем и намирење преузимањем

Према проф. Лазићу, право намирења потраживања обезбеђеног 
хипотеком из вредности хипотековане непокретности је примар-
но право хипотекарног повериоца чијом реализацијом се остварује 
функција хипотеке.64 Право продаје (ius distrahendi) хипотекованог 
добра је овлашћење хипотекарног повериоца да изврши продају за-
ложене ствари како би новчано изразио вредност предмета хипотеке 

них физичких и правних лица је уобичајна. На пример, у Републици Хрватској 
се за стицање непокретности од странаца уз узајамност захтева додатна прет-
поставка за стицање на темељу правног посла – сагласност министра надлеж-
ног за послове правосуђа. Ако ова сагласност изостане правни посао је ниш-
тав. Вид.: Закон о власништву и другим стварним правима, чл. 357, ст. 1. С тим 
да се ограничења у стицању права власништва прописана чланцима 354 до 358 
Закона не примјењују на правне особе и држављане из држава чланица Еуроп-
ске уније и те особе стјечу право власништва некретнина под претпоставкама 
које вриједе за стјецање права власништва за домаће правне и физичке осо-
бе, осим за некретнине на изузетом подручју, а то је пољоприврдно земљиште 
одређено посебним законом и заштићени елови природе према посебном зако-
ну. Вид.: Закон о власништву и другим сварним правима, чл. 358а. Опширније.: 
Renata Duka – Postupak stjecanja prava vlasništva nekretnina za strane pravne i 
fizičke osobe u Republici Hrvatskoj, Hrvatska Gospodarska Komora – Sektor za 
trgovinu 26. Forum poslovanja nekretninama, 33, https://www.hgk.hr/documents/
predavanje-duka-postupak-stjecanja-prava-vlasnistva-forum-20165892f6ff98cc8.pdf 
(31.7.2019).

63 Опширније Република Србија, Врховни касациони суд, Уједначавање судске 
праксе – изазови и могућа решења, https://www.vk.sud.rs (31.7.2019).

64 Мирослав Лазић, „Реализација права намирења хипотекарног повериоца“,  
Зборник радова Правног факултета у Нишу 34–35/1996, 153. 
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и тиме омогућио наплату потраживања.65 Према овом аутору право 
намирења не може бити реализовано, а да претходно није изврше-
но уновчење вредности предмета хипотеке.66 Право продаје се дакле 
разуме као секундарно овлашћење у функцији права на намирење.67 
Сматрамо да се ово иначе теоријски јасно утемељено становиште 
може надоградити на начин да право на намирење не чини само:

а) право на новчано намирење (право на намирење путем унов-
чења хипотекарног добра), односно право да се за сопствену корист 
реализује новчана вредност хипотековане непокретности, већ да оно 
подразумева и

б) право на натурално намирење (право хипотекарног повери-
оца да својим потраживањем преузме непокретност) б.1) уз саглас-
ност власника непокретности и то: б.1.1) преузимањем хипотековане 
непокретности уз сагласност дужника кроз замену испуњења (datio 
in solutum), односно накнадни уговор хипотекарног повериоца и хи-
потекарног дужника,68 б.1.2) преузимањем непокретности предме-
та извршења на основу споразума о непосредној погодби извршног 
повериоца и извршног дужника у извршном поступку,69 б.2) без са-
гласности власника непокретности и то б.2.1) преузимањем хипо-
тековане непокретности од хипотекованог повериоца без сагласно-
сти хипотекарног дужника у вансудском поступку намирења, након 
што хипотекарни поверилац да најбољу понуду на аукцији,70 б.2.2) 
преузимањем непокретности предмета извршења од извршног по-
вериоца без сагласности извршног дужника у извршном поступку, 
б.2.2.1) куповином потраживањем на јавној продаји или б.2.2.2) 
преносом права својине на непокретности након две неуспеле јавне 
продаје по извору извршног повериоца,71 и б.2.3) преузимањем непо-
кретности од стране разлучног повериоца без сагласности стечајног 
дужника у стечајном поступку.72

65 М. Лазић, 157.
66 М. Лазић, 170.
67 М. Лазић, 171.
68 ЗОХ чл. 27. 
69 ЗИО чл. 186.
70 ЗОХ чл. 35, ст. 8.
71 ЗИО чл. 184. 
72 „Ако је купац имовине разлучни поверилац који има право приоритетног 

намирења из средстава остварених продајом, тај купац има право да своје 
обезбеђено потраживање пребије са износом купопродајне цене...“ Закон о 
стечају, Сл. гласник РС, бр. 104/2009, 99/2011 – др. закон, 71/2012 – одлука УС, 
83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018, чл. 136б.
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2.7. Јединство правног поретка

Ако говоримо о остварењу права на намирење правног лица ос-
нованог у иностранству,73 „странац по основу начела територијалитета, 
бива подвргнут прописима државе на чијој територији се налази.74 У 
погледу права на намирење кроз уновчење непокретности, странац је 
као код заснивања хипотеке изједначен са домаћим субјектима (опште 
право). Међутим, у погледу намирења преузимањем ствари стоје не-
што другачије. Како се у том контексту примењује не само Закон о 
Хипотеци и ЗИО, већ и прописи о стицању права својине на непо-
кретностима – ЗОСПО, право хипотекарног повериоца на намирење 
преузимањем је релативно резервисано право које страна привредна 
друштва могу прибавити само ако испуњавају додатне законом про-
писане услове75 и то без обзира на начин стицања.76

Закон о извршењу и обезбеђењу уређује поступак судског 
принудног намирења потраживања, између осталог и кроз јавну 
продају непокретности. Међутим, овај закон не искључује примену 
других Закона којима се штити јавни поредак, на пример прописа о 
спречавању прања новца. На исти начин, овај Закон не искључује ни 
примену прописа који је матични закон за поступак уписа у катастар 
– Закон о поступку уписа у катастар непокретности, ни прописа који 
је матични закон за право својине и друга стварна права – Закон о 
основама својинско правних односа и сл.

Матични закон за стицање својине у Републици Србији –
ЗОСПО прописује одређена ограничења – посебне услове на стицање 
својине непокретностима за страна лица у Републици Србији.

Према овом Закону, страна физичка и правна лица која обављају 
делатност у Републици Србији могу, под условима узајамности, сти-
цати право својине на непокретностима на територији Републике 
Србије које су им неопходне за обављање те делатности.77

73 Према српском праву страно је оно правно лице које је основано у иностран-
ству, Славољуб Царић, „Право странаца да стичу својину на непокретности“, 
Правни живот 10/2001, 39.

74 С. Царић, 34.
75 Такав закључак произилази и самог устава РС, „Страна физичка и правна лица 

могу стећи својину на непокретностима, у складу са законом или међународним 
уговором“. Устав РС, чл. 85, ст. 1. 

76 Систем релативно резервисаних права, подразумева да је странцима стицање 
својине на некретнинама дозвољено уколико су испуњени одређени општи 
услови и то без обзира на начин стицања. Душан Китић, „Права странаца на 
стицање својине и других стварних права на непокретностима“, Правни жи-
вот 12/1987, 1394.

77 Закон о основама својинско правних односа, Сл. лист СФРЈ, бр. 6/80 и 36/90, 
Сл. лист СРЈ, бр. 29/96 и Сл. гласник РС, бр. 115/2005 – др. Закон (даље: ЗО-
СПО), чл. 82а.
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У том смислу, јавни извршитељ и суд по приговору релативно 
лако увидом у регистар привредних друштава могу установити да ли 
извршни поверилац, као потенцијални купац непокретности обавља 
делатност у Републици Србији, односно да ли је у ту сврху осно-
вао свој огранак или на други начин обавља делатност у Републици 
Србији,78 а потом и да ли је потенцијалном стицаоцу конкретна не-
покретност неопходна за обављање делатности.79 Поред тога, јавни 
извршитељ је пре доношења закључка о додељивању и предаји ду-
жан да испита и да ли између Републике Србије и државе у којој 
је понудилац основан у конкретном случају Британска Девичан-
ска Острва, постоји узајамност (реципроцитет) за стицање својине 
на основу правног посла inter vivos.80 Ове потврду (објашњење) о 
узајамности издаје Министарство правде.81

Из напред наведеног се види да ЗОСПО прописује одређена 
ограничење у стицању својине на непокретностима које зависи 
искључиво од својства прибавиоца. Ако се прописаним додатним 
условима за стицање права својине на непокретностима за страна 
правна лица у Републици Србији штити јавни поредак, онда је ово 
ограничење опште и важи без обзира да ли се ради о куповини у 

78 Маја Станивуковић, „Својина и друга стварна права странаца на некретнинама 
у Југославији“, Зборник радова Правног факултета, Нови Сад 1–3/1996, 281. 
Сматрамо прихватљивом теза неких аутора да делатност коју странац обавља 
у РС не мора бити привредна, већ може и бити и научна и културна. С тим да 
би у том случају страно правно лице вршило одговарајућу регистрацију при 
надлежном министарству. Владимир Тодоровић, „Права странаца на непокрет-
ности у Југославији“, Правни живот 11–12, 1346. У том контексту, чини се 
довољним да странац формално спроведе регистрацију у јавном регистру пре 
стицања, није нужно испитивати да ли је стварно обављао делатност у смислу 
достављања доказа о оствареним приходима од продаје робе и услуга и сл. 

79 Према Закону, мишљење о овоме даје Министарство трговине. Вид.: ЗОСПО, 
чл. 82в, ст. 4.

80 Притом се постојање реципроцитета код стицања пословима inter vivos, су-
протно од стицања наслеђивањем, не претпоставља.

81 ЗОСПО, чл. 82в, ст. 3. Надлежни органи у анализираним случајевима нису чак 
ни извршили увид у сајт Министарства правде где је обављена табела држа-
ва са којима узајамност није уговорена али је Министарство ипак утврдило 
узајамност, где се на списку држава са којима постоји ова врста узајамности 
налазе и Британска Девичанска Острва. „Питање врсте узајамности која је по-
требна за стицање непокретности није регулисано, те се полази од става да за 
ово стицање није нужно постојање уговорне (диломатске) узајамности са одно-
сном страном државом, већ је довољно да законодавство те државе дозвољава 
могућност стицања непокретности за страна лица под условима који нису бит-
но тежи од услова које прописује домаћи Закон, као и да се у пракси дозвољава 
држављанима Републике Србије да стичу непокретности на територији одно-
сне државе (фактички реципроцитет).“ https://www.mpravde.gov.rs/tekst/3579/
pravo-stranaca-da-sticu-nepokretnosti.php (31.7.2019).
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извршном или неком другом поступку или о куповини на основу 
правног посла изван било каквог поступка.82 За правну теорију из 
ове норме, као неспоран произилази закључак да у погледу стицања 
права својине на непокретностима страно правно лице у Републици 
Србији има ограничену правну способност.83

Притом на овом месту треба нагласити да страно привредно 
друштво које једном стекне својину на одређеној непокретности не 
губи стечено право без обзира ако касније престану услови за ово 
стицање, на пример ако странац престане да обавља делатност у 
РС.84 Сходно овом принципу да се стечена права не губе, стицалац 
задржава својину ако је у тренутку стицања био домаћи субјекат 
или субјекат основан у држави са којом је постојао реципроцитет, 
па је у неком каснијем тренутку постао страни субјекат са седиш-
тем у држави са којом Република Србија нема реципроцитет, на при-
мер услед преграничног спајања привредних друштава и сл.85 Од 
правоваљаног стицања, странац слободно располаже стеченим непо-
кретностима као и домаћи субјекти, па би губитак својине ex lege
услед престанка обављања делатности или преласка у државу са 
којом не постоји реципроцитете, без адекватне тржишне надокнаде 
био противан уставној гаранцији права на имовину.86

2.7.1. То што је неко стекао својство хипотекарног/извршног
повериоца не значи нужно да је подобан и за стицање

својине на хипотекованом добру

Јавни извршитељ и суд по приговору у таквим ситуацијама 
морају узети у обзир да то што је неко стекао ограничено стварно 
право – хипотеку уписом у јавне књиге не значи истовремено да 
може постати власник те непокретности. Упис хипотеке која је оп-
ште право не искључује примену ограничења у погледу стицања 
својине за страна привредна друштва из чл. 82а ЗОСПО. По истом 

82 Законом је у посебну групу издвојено само стицање mortis causa и то искључиво 
у корист страних физичких лица за које је довољна само узајамност. ЗОСПО 
чл. 82б.

83 Обрен Станковић, Миодраг Орлић, Стварно право, Београд 1998, 63. Другачије 
казано, то што куповина непокретности у извршном поступку од конкретног 
страног правног лица није законита је директна последица норми матичног за-
кона из ове области које за страна правна лица прописују одређена ограничења 
у стицању права својине и то тако да су ова ограничења саставни елеменат 
јавног поретка, односно фундаменталних принципа на којима се заснива прав-
ни систем Републике Србије. 

84 В. Тодоровић, (1991), 1353.
85 Упоредити: Душан Китић, „Нова законска решења о правима страних лица на 

непокретостима у Југославији“, Правни живот 1–2/1991, 145.
86 М. Станивуковић (1996), 288.
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принципу, призната страначка и процесна способност страног из-
вршног повериоца у извршном поступку још увек не значи да страно 
привредно друштво може да постане власник непокретности пред-
мета извршења. Другим речима, то што је неко извршни поверилац у 
поступку спровођења извршења не представља гаранцију да у истом 
поступку испуњава услове који се захтевају од купца непокретно-
сти на јавној продаји. Страначка и процесна способност се цене по 
једним – процесним правилима, а пуноважност понуде и могућност 
да неко лице купи непокретност у извршном поступку по другим – 
материјалноправним правилима.

Пуноважност понуде учињене на јавној продаји и питање ко 
може бити купац непокретности на јавној продаји мора се решава-
ти водећи рачуна о јединству правног поретка; не само обзиром на 
процесно правне норме, већ и у складу са материјалноправним про-
писима Републике Србије, односно у складу са матичним законом за 
стицање права својине – ЗОСПО.87

2.7.2. То што ЗИО прописује ко не може бити купац
непокретности не значи нужно да су то

једина ограничења
Нормом која носи маргинални наслов „ко не може бити ку-

пац непокретности“,88 законодавац прописује процесна ограничења 
којима се штити објективност извршног поступка, спречава при-
страсност јавног извршитеља и могуће злоупотребе у односу на дуж-
ника и власника непокретности који трпи намирење. Ова ограничења 
проистичу из својства потенцијалног купца који службено учествује 
у вођењу поступка или из односа потенцијалног купца и онога који 
службено води поступак. Ипак, ова норма не садржи numerus clausus 
свих ограничења у стицању својине и не доноси свеобухватну ли-
сту субјеката који не могу бити купци непокретности у извршном 
поступку. Ово из разлога што поред ограничења која проистичу из 
природе извршног поступка, постоје и она ограничења садржана у 
материјалноправним прописима. Ова ограничења су објективне при-
роде и зависе искључиво од својства купца, најчешће његове прав-
не и пословне способности. Таквим ограничењима штити се правна 
сигурност и јавни поредак. Она су општа и важе без обзира да ли 

87 У анализираним случајевима, нови власник непокретности као подносилац 
приговора није ни тврдио да компанија са Британских Девичанских Острва 
није могла да буде хипотекарни поверилац, нити извршни поверилац, већ да 
конкретно страно правно лице „O.S.C:“ основано на Британским Девичан-
ским Острвима на основу закључка о предаји водећи рачуна о (ЗОСПО, чл. 
82а) не може постати власник непокретности у РС пошто му за то неодстаје 
одговарајућа правна способност. 

88 ЗИО чл. 169. 
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се ради о куповини у извршном или неком другом поступку или о 
куповини на основу правног посла изван било каквог поступка. У 
ову групу општих ограничење убрајамо и императивна правила из 
чл. 82а ЗОСПО која право на стицање непокретности у РС, па самим 
тим и право на намирење преузимањем хипотековане непокретности 
чине правом релативно резервисаним за домаће субјекте.89

2.8. Посебност пољопривредног земљишта

Посебна заинтересованост државе за пољопривредно земљи-
ште, због ограничености овог природног ресурса, има за последицу 
да је норма из чл. 82 а ЗОСПО, допуњена посебним правилима која 
се примењују само у погледу ове врсте земљишта. Притом српско 
законодавство, могућност стицања својине на пољопривредном 
земљишту не види више као апсолутно резервисано право, већ као 
право доступно и странцима под уловима прописаним законом.90

Да је предмет извршења у претходно анализираном случају 
било пољопривредно земљиште страна компанија са Британских де-
вичанских острва опет не би могла постати његов сопственик.91 Ово 
из разлог што је такво стицање омогућено само у оним ситуацијама 
када странац који га прибавља, као и пољопривредно земљиште које 
се стиче испуњавају додатне законске услове.

Закон о пољопривредном земљишту не следи општи појам 
странца, већ установљава посебан појам странца92 који да би стекао 
својину на пољопривредном земљишту мора бити:

89 Суверено је право државе на чијој се територији непокретност налази да од-
лучи да ли ће, када и под којим условима, странцима дозволити стицање 
одређених права на тој непокретности. Упоредити: Д. Китић (1987), 1387.

90 Некдашња норма по којој „власник пољопривредног земљишта не може бити 
страно физичко или правно лице“, Закон о пољопривредном земљишту, Сл. 
гласник РС, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон и 41/2009, чл. 1, ст. 3, уступила 
је место правилу да власник пољопривредног земљишта не може бити страно 
физичко, односно правно лице, осим ако овим законом није другачије одређено 
у складу са Споразумом о стабилизацији и придруживању између Европских 
заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, 
са друге стране (Службени гласник РС – Међународни уговори, бр. 83/08 и 
12/14 – у даљем тексту: Споразум). Вид.: Закон о пољопривредном земљишту, 
Сл. гласник РС, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 
95/2018 – др. Закон, чл. 1, ст.4.

91 Занимљиво је да у погледу шумског земљишта нису прописана нека додатна 
ограничења у стицању за странце већ се примењује опште правило из чл. 82 а 
ЗОСПО. Вид: Закон о шумама, Сл. гласник РС, бр. 30/2010, 93/2012, 89/2015 и 
95/2018 – др. Закон.

92 О односу општег и посебног појма странца Вид.: С. Царић, 37. Посебан појам 
странца установљава и чл. 5 Закона о враћању одузете имовине и обештећењу. 
Осим реципроцитета битно је потенцијални реституент физичко лице и да у 
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– држављанин ЕУ,93

– најмање десет година стално настањен у јединици локалне 
самоуправе у којој се врши промет пољопривредног зем-
љишта,94

– да обрађује најмање три године пољопривредно земљиште 
које је предмет правног посла,

– има регистровано пољопривредно газдинство у активном 
статусу као носилац породичног пољопривредног газдин-
ства, у складу са законом којим се уређује пољопривреда и 
рурални развој без прекида најмање десет година,

– има у власништву механизацију и опрему за обављање по-
љопривредне производње.

Земљиште које странац стиче мора бити у приватној својини, 
дакле искључено је земљиште у државној или задружној својини. С 
тим да предмет стицања не може бити пољопривредно земљиште 
које је у складу са посебним законом одређено као грађевинско 
земљиште. Такође се мора водити рачуна да пољопривредно зем-
љиште које странац прибавља не припада заштићеним природним 
добрима; не припада или се не граничи са војним постројењем и 
војним комплексом и да се не налази у заштитним зонама око војних 
постројења, војних комплекса, војних објеката и објеката војне ин-
фраструктуре, нити припада и не граничи се са територијом Копнене 
зоне безбедности, да се не налази на удаљености до 10 км од границе 
Републике Србије, као и да по површини није веће од 2 ха.

Ако страни стицалац испуњава претходно наведене услове и 
ако пољопривредно земљиште сходно закону представља погодан 
предмет промета, онда посао којим се оно прометује може бити уз на-
кнаду или без накнаде. Чини се да таква стилизација норме обухвата 
послове inter vivos и mortis causa, али не и стицање пољопривредног 
земљишта на основу законског наслеђивања.95

доба Другог светског рата није био починилац ратних злочина, што се одно-
си не само на стране већ и домаће држављане. Релевантно је и да ли страна 
држава то лице као свог држављанина већ обештетила. Вид.: В. Тодоровић, Д. 
Кожул, 568.

93 Дакле не и привредно друштво или неко друго правно лице из ЕУ (прим. аут.).
94 Таква временска ограничења нису изузетак у упоредном праву, тако на пример 

у Швајцарској само лица које поседују „Ц дозволу“ (која подразумева 4 године 
сталног боравка у Швајцарској) могу да купе непокретност. Мина Зиројевић, 
Владимир Ђурић, „Ограничења за куповину непокретности у европским 
земљама“, Страни правни живот 59(3)/(2015), 281, https://www.stranipravniziv-
ot.rs/index.php/SPZ/article/view/172 (31.07.2019).

95 У погледу пољопривредног земљишта неће важити општа норма из чл. чл. 
82 б по којој страно физичко лице може на територији Републике Србије, под
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Сагледавањем услова приписаних за стицање пољопривредног 
земљишта бива јасно да је Република Србија желела да спречи 
„мешетарење“ са пољопривредним земљиштем,96 тако што је мо-
гућност стицања ограничила само на она физичка лица из ЕУ који 
се баве пољопривредом, а који су претходно показала јасну и недвос-
мислену спремност да центар својих животних и пословних актив-
ности трајно или макар у дужем временском периоду вежу за Репу-
блику Србију.97

„С обзиром на ограниченост територије сваке државе и на еко-
номску моћ и власт која се често везује за својину и друга стварна 
права на непокретностима разумљиво је да ће бити изражен интерес 
државе да носиоци ових права буду лица која се налазе под њеним 
персоналним суверенитетом“.98 Да је то тако и на примеру стицања 
својине на непокретностима од страних лица у Републици Србији, 
може закључити из правила по коме испуњеност услова за такво 
стицање пољопривредног земљишта утврђује министар надлежан за 
послове пољопривреде,99 те да је ништав сваки правни посао којим 

условима узајамности, стицати право својине на непокретностима наслеђи-
вањем као и држављанин Републике Србије, обзиром на посебну норму по којој 
власник пољопривредног земљишта не може бити страно физичко, односно 
правно лице, осим ако законом о пољопривредном земљишту није другачије 
одређено. Закон о пољопривредном земљишту, чл. 1, ст. 4.

96 На сличан начин је Мађарска, али и неке друге државе кандидати за чланство у 
ЕУ, захтевале да у одређеном временском периоду очувају на снази ограничења 
у погледу стицање непокретности за странце како би сачувале своју привреду 
од негативних последица разлике у ценама земљишта. Опширније о примеру 
Мађарске који је у овом контексту важно следити и од Републике Србије. D. 
Majoros, A Strategy to bring Hungarian Land ownership legislation into conformity 
with European community law, 3, http://www.commercialdiplomacy.org/pdf/ma_proj-
ects/ majoras_dora.pdf. Вид.: J. F. M. Swinnen, L. Vranken, Land and EU Accession, 
Review of the Transitional Restrictions by New Member States on the Acquistion of 
Agricultural Real Estate, Centre for European Policy Studies, Brussels 2009, 1.

97 Супротно неким ауторима, који указују да се на овај начин странци огра-
ничавају у обављању пољопривредне делатности у РС, сматрамо да су страна 
физичка и правна лица и пре поменутог прилагођавања законодавства имала 
могућност да у РС оснују привредно друштво и тако на посредан начин при-
баве пољопривредно земљиште, односно да преко свог удела у привредном 
друштву обављају пољопривредну делатност у РС. О конкретним економ-
ским ефектима таквих ограничења у стицању на примеру пољопривредног 
земљишта применом микроекономске анализе користи и трошкова опширније 
вид.: Лука Батуран, „Пренос права својине на пољопривредном и шумском 
земљишту на страна лица у Србији и другим земљама региона“, Зборник радо-
ва Правног факултета, Нови Сад 47(2)/2013, 515–531.

98 Маја Павлица, „Стварна права странаца“, Зборник радова Правног факултета, 
Нови Сад 1986, 83, http://www.pf.uns.ac.rs/images/maja/41.pdf (31.7.2019).

99 Прибављање претходне сагласности за стицање непокретности није изузетак у 
упоредном праву. У Аустрији су ограничења за куповину непокретности про-
писана су релевантним законодавством федералних јединица. Начелно посма-
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се врши промет пољопривредног земљишта у приватној својини за-
кључен супротно посебним правилима за стицање својине од стра-
них правних лица из Закона о пољопривредном земљишту.100

3. ЗАКЉУЧАК

У центар нашег истраживања овом приликом доспео је прав-
ни положај странаца или нешто прецизније стварна права страних 
привредних друштава у Републици Србији сагледана нарочито кроз 
две специфичне правне ситуације. У том контексту, анализирали смо 
могућност да страно привредно друштво постане хипотекарни по-
верилац у Републици Србији, а потом и опцију да такво страно при-
вредно друштво у чију је корист установљена хипотека кроз принуд-
но намирење постане њен власник.

Након што смо закључили да страна привредна друштва имају 
могућност заснивања хипотеке у своју корист, као и да кроз принуд-
но намирење постану власници непокретности у Републици Србији, 
отворило се питање да ли су они у погледу начина остваривања овог 
правног потенцијала изједначени са домаћим субјектима исте врсте 
или им је таква могућност на неки начин ограничена и призната под 
посебним условима.

Када је реч о стицању својства хипотекарног повериоца сматра-
мо да се положај странаца не разликује много од положаја домаћих 
субјеката. Право на стицање хипотеке је опште право, с тим што се 
код евентуалне оцене ваљаности уговора о хипотеци са страним хи-
потекарним повериоцем мора с нарочитом пажњом узети у обзир 
целина трансакције – правни посао у ширем смислу. Таква свеобух-
ватна оцена подразумева сагледавање не само хипотекарног уговора, 
већ и уговора из кога обезбеђено потраживање потиче. Ово је че-
сто једини начин да се проникне у каузу коју су уговорници имали 
у виду приликом заснивања конкретног правног односа. Суд мора 
јасно разлучити да ли је разлог због кога је потраживање обезбеђено 
хипотеком заиста causa credendi, или је кауза неког правног посла (у 
ширем смислу) у томе да се одређена новчана средства, на пример од 
продаје удела у дамаћем привредном друштву неопорезована изнесу 
из Републике Србије у „порески рај“ – causa evasionis, односно да ли 
је циљ предметног правног посла у томе да страни хипотекарни по-
верилац кроз преузимање непокретности у извршном поступку по-

трано, сва лица која нису држављани неке од држава ЕУ су у обавези су да пре 
куповине непокретности у Аустрији добију сагласност за куповину коју даје 
надлежна институција – Grundverkehrsbehoerden. На пример, у Бечу питања 
ограничења за куповину непокретности регулисана су Законом о стицању 
непокретности за странце из 1998. М. Зиројевић, В. Ђурић, 272.

100 Закон о пољопривредном земљишту, чл. 72ђ, ст. 13.
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стане њен власник иако према општим правилима из чл. 82а Закона 
о основама својинско правних односа не испуњава услове за такво 
стицање (causa acquisitionis).

Ако је у фокусу право на намирење страног хипотекарног 
повериоца, мора се направити разлика измеђа права на новчано 
намирење и права на натурално намирење. Право страног хипоте-
карног повериоца на новчано намирење (намирење уновчењем) које 
подразумева претходну продају (уновчење) непокретности, ни по 
чему се не разликује од права на новчано намирење хипотекарног 
повериоца са седиштем у Републици Србији. Међутим, када се ана-
лизира друга страна права на намирење хипотекарног повериоца– 
право на натурално намирење (намирење преузимањем) које се огле-
да у могућности хипотекарног повериоца да својим потраживањем 
преузме непокретност у својину у вансудском поступку или (суд-
ском) извршном поступку, страни хипотекарни поверилац се налази 
у битно другачијем положају у односу на домаће хипотекарне по-
вериоце. Страни хипотекарни поверилац који не испуњава додатне 
услове за стицање својине на непокретностима за страна правна 
лица из чл. 82а Закона о основама својинско правних односа не може 
ни кроз принудно намирење у вансудском или судском поступку по-
стати власник непокретности. Додатни услови за стицање својине 
страних привредних друштава на непокретностима у Републици 
Србији су општи и примењују се без обзира да ли се ради о дери-
вативном стицању, на пример, на основу уговора о продаји или ори-
гинарном стицању какво је стицање у извршном поступку на основу 
закључка о предаји. Другим речима, право на натурално намирење 
потраживања (намирење преузимањем) у Републици Србији је право 
релативно резервисано за домаће субјекте.
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ON A FOREIGN HYPOTHEC CREDITOR WHO WANTS 
TO BECOME АN OWNER OF THE ENCUMBERED 

REAL ESTATE IN THE REPUBLIC OF SERBIA

Summary

On this occasion, the author analyzes a legal position of foreigners, 
more precisely – the real rights of foreign companies in Republic of Serbia, 
in this context, he explicitly examines two legal situations. First, he ex-
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plores the possibility of a foreign company becoming a hypothec creditor 
in Republic of Serbia, and after that, the option of becoming such foreign 
hypothec creditor the owner of the real estate property through a forced 
settlement. He concludes that the right to obtain a hypothec is available to 
domestic and foreign entities under the same conditions. In spite of, when 
evaluating the validity of a hypothec agreement with a foreign hypothec 
lender, the whole transaction must be taken into account with particular 
care, i.e. legal transactions in a broad sense. This involves considering not 
only the hypothec agreement but also the contract from which the secured 
claim originates. This is often the only way to get into the cause that the 
contractual parties bear in mind when they enter into a legal relationship. 
When such cases are brought before a judiciary, the court has to recog-
nize whether the reason besides establishing the hypothec is just causa 
credendi, or the main reason beside stipulation is a tax evasion – causa 
evasionis, or trough enforcement the hypothec creditor wants to become 
an owner of the encumbered real estate property. Although, according to 
the general rules of the Law on the Basic Property Legal Relations he 
does not fulfill the conditions for such acquisition – causa acquisitionis.

The author distinguishes between the rights of a foreign hypothec 
lender to settle his claim in cash, which involves forced sale of encum-
bered real estate concluding that in this respect foreign hypothec lender 
is no different than the hypothec lender based in the Republic of Serbia. 
However, when analyzing the other side of the right to settlement, the 
right of the hypothec creditor to buy the encumbered real estate by his 
claim in extrajudicial or judicial enforcement proceedings, the foreign 
hypothec creditor is in a significantly different position than domestic 
one. Foreign hypothec creditor who does not fulfill the additional condi-
tions for the alien acquiring real estate property referred to in Art. 82a 
of the Law on the Basic Property Legal Relations cannot, even through 
compulsory settlement in extrajudicial or judicial proceedings, become 
the owner of real estate.

A foreign company may become a real estate owner in the Republic 
of Serbia only if there is reciprocity regarding the acquisition with the 
state of creditor’s origin, if this potential acquirer conducts his business 
activity in the Republic of Serbia and if he needs this specific real estate 
for the performance of his business activity.

Key words: foreign hypothec creditor, enforcement of hypothec, real es-
tate owner.


