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УДК 347.952.1(497.11); 347.714:347.28(497.11)

др Ненад ТЕШИЋ
доцент Правног факултета Универзитета у Београду

О ИЗВРШНОСТИ ИЗВОДА ИЗ РЕГИСТРА ЗАЛОГА

Резиме

Економску и политичку транзицију у региону југоисточне 
Евро пе пратила је и реформа права обезбеђења потраживања. Репу-
блика Србија у овом погледу није остала изузетак. Као доминантни 
инструменти обезбеђења потраживања у актуелној пракси јављују 
се извршна хипотека и извршна залога који након доспелости, без 
било каквих знакова приоритета (beneficium ordinis) омогућавају 
обезбеђеном повериоцу слободан избор између судског и вансудског 
принудног намирења.

Некадашњи систем обавезног судског извршења заснован на 
начелу официјелности у принудном остварењу залоге модификован 
је не само кроз могућност реализације залоге кроз дозвољену само-
помоћ изван суда, већ и увођењем нових субјеката у поступак 
принудног намирења. У новоствореном судско – извршитељском по-
ступку принудног намирења, извод из регистра залога који издаје 
Агенција за привредне регистре представља извршну исправу на
основу које суд доноси решење о извршењу (фазе одређивања извр -
шења). Донето решење доставља се на спровођење јавним извр-
шитељима као лицима којима је држава у овој области поверила 
јавноправна овлашћења (фаза спровођења извршења). Наведене 
„тектонске промене“ у сфери обезбеђења и принудног намирења 
тражбине изазвале су бројне недоумице у тумачењу и примени 
права. Чланак који следи представља још један покушај да се по-
следице спроведених законодавних реформи додатно разјасне и 
ако је то могуће, укаже на будуће правце развоја стварноправног 
обезбеђења чија је улога у савременом друштву изузетно сложена. 
С једне стране, задатак је права обезбеђења да у интеракцији са 
процесним нормама извршног поступка омогући ефикасност у 
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остварењу примарног интереса заложних поверилаца (принудно 
намирење обезбеђеног потраживања), а с друге стране, дужност 
је права обезбеђења да не занемари интересе заложних дужника, и 
то нарочито оних из групе потрошача и нарочито у сфери очувања 
њиховог достојанства и минимума егзистенције. Само на тај начин 
тржиште обезбеђених кредита може да опстане и да се развија на 
добробит заложних поверилаца и заложних дужника, али и у јавном 
интересу друштва као целине.

Кључне речи: извод из регистра залога, потврда о извршности, 
судско-извршитељско намирење, вансудско намирење.

1. УВОД

Бездржавинска залога је релативно нови институт у пра-
ву југоисточне Европе. Иако се идеја по којој је публицитет зало-
ге на покретним стварима могуће обезбедити уписом у регистар1 
појавила знатно раније, до њене детаљне разраде, најпре теоријске2 
а потом законодавне,3 дошло је тек са привредном и друштвеном 
транзицијом. Осим битно другачијег начина за остваривање публици-
тета залоге путем регистрације у јавној књизи, а не кроз државину,4 
један од правнополитичких циљева коме су тежили законодавци при-
ликом реформе заложног права јесте значајно убрзање у реализацији 
права намирења заложног повериоца које се по правилу темељи на 
добровољном „прескакању“ исцрпљујуће парнице.5

1 Опширније Михаило Константиновић, „Хипотека на стоци“, Анали Правног 
факултета у Београду 3–4/82. 351–381.

2 Драгољуб Стојановић, „Бездржавинска залога (покретна хипотека) – упоре-
дно правна студија“, Зборник Правног факултета у Нишу, свеска X, 1971, стр. 
43–60; Едита Чулиновић Херц, Уговорно осигурање трађбина залагањем по-
кретних ствари без предаје ствари у посјед вјеровника, Ријека 1998; Мелиха 
Повлакић, Модерне тенденције у развоју средстава обезбеђења потраживања 
с посебним освртом на безпосједовну (регистрирану) залогу, докторска дисер-
тација, Сарајево 2001. 

3 Zakon o zalozi kao sredstvu obezbeđenja potraživanja, Sl. list RCG, br. 38/02 (dalje: 
ZOZSOP); у Републици Северној Македонији Службен весник на РСМ бр. 
5/2003, 4/2005, 87/2007, 51/11 и 74/12; Okvirni zakon o zalozima, Službeni glasnik 
BiH, br. 28/04, 54/04.

4 Опширније о државини као једној од суштинких одлика ручне залоге вид.: Обрен
Станковић, „Белешке о залогопримчевом праву на државину“, Анали Правног 
факултета у Београду 3–6/1985, 254–263. 

5 У том контексту, чини се да је приликом последње реформе заложног права мо-
жда требало размотрити могућност да се назив односног закона поједностави 
и усклади са „стварним предметом регулације“. Актуелни назив „Закон о за-
ложном праву на покретним стварима уписаним у регистар“, Сл. гласник РС, 
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У том контексту, на сајту Aгенције за привредне регистре Ре-
публике Србије као једно од често постављених питања се наводи и 
следеће: „Шта је извод из Регистра?“ Уз одговор: „Извод из Регистра 
је јавна исправа која садржи све регистроване податке о конкретном 
заложном праву (извод по Зл. броју). Овакав извод има снагу извр-
шне исправе“.6

Сличну штуру декларацију срећемо и у Закону о заложном праву 
на покретним стварима уписаним у Регистар: „Извод из Регистра зало-
ге изједначава се, у смислу овог закона, са извршном исправом“.7 С 
тим што је важно уочити да је ова норма распоређена у члану закона 
који носи наслов „Посебан поступак за стицање државине на пред-
мету заложног права у случају вансудског намирења.“ Поред тога, 
истим законом прописано је да се уз предлог за извршење доставља 
извод из Регистра залоге са уписаном забележбом намирења и уго-
вор о залози.8

Такав нормативни приступ законодавца је у примени и тума-
чењу закона створио приличне недоумице. Наиме поставило се пи-
тање, да ли оверени извод из Регистра представља извршни наслов 
само у посебном поступку успостављања државине на предмету за-
логе или извршну исправу (уопште), тако да се на основу извода може 
тражити намирење у извршном поступку? Да ли су правила која ре-
гулишу извршење на покретним стварима – на основу извода из ре-
гистра усклађена са правилима извршење на непокретностима – на 
основу уговора о хипотеци и заложне изјаве и ако нису да ли је евен-
туална неусклађеност заснована на природним разликама или је по-
следица изостанка систематског приступа? Овде се пре свега ми сли 
на оклоност да је код залагања покретних ствари извршна исправа 
извод из регистра, док код залагања непокретности извршна испра-
ва уговор о хипотеци или заложна изјава сачињена у одговорајућој 
форми пред јавним бележником. Да ли је прилагање извода из реги-
стра залоге уз предлог за извршење довољно за доношење решења 
о извршењу или осим извода уз предлог за извршење мора да буде 

бр. 57/2003, 61/2005, 64/2006 – испр., 99/2011 – др. закони и 31/2019 (у даљем 
тексту: ЗоРЗ) упућује само на залагање ствари и то оних које су претходно упи-
сане у регистар, што једноставно не одговара садржају закона који подразумева 
упис залоге на покретним стварима у јавни регистар, а без претходног уписа 
ствари. Назив „Закон о регистрованој залози“ би у нешто већој мери одговарао 
стварној садржини закона који поред залагања ствари за предмет регулације 
има и залагање права. Међутим, од увођења могућности уписа продаје са 
задржавањем својине у регистар залога и такав назив значајно губи на својој 
прикладности. 

6 Доступно на: https://www.apr.gov.rs/ (29.9.2020).
7 ЗоРЗ, чл. 41, ст. 3.
8 ЗоРЗ, чл. 43, ст. 3.
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достављен још неки акт или испуњен неки додатни услов? Надаље је 
спорно у каквом су односу ЗоРЗ и Закон о извршењу и обезбеђењу, 
да ли су сасвим усклађени и ако нису који је у погледу извршења на 
предмету залоге lex specialis, а који lex generalis? Одговоре на ова 
питања сматрамо значајним не само за судове који ће њима бавити у 
пракси, него и за законодавца који би ове недоумице морао изнова да 
сагледа и уложи напор да их de lege ferenda разјасни.

2. ПОДОБНОСТ ИЗВОДА ИЗ РЕГИСТРА ЗА ИНИЦИРАЊЕ 
СУДСКО– ИЗВРШИТЕЉСКОГ ПРИНУДНОГ НАМИРЕЊА

2.1. Извод из регистра је извршна исправа само за потребе 
одузимања предмета залоге или је извршна исправа на основу

које може да се предложи и неко друго средство извршења?

У одговору на питање да ли извод из регистра као извршна ис-
права има ограничено дејство тако да поверилац може у скраћеном 
поступку да захтева успостављање државине на предмету залоге9 
или је извод из регистра општа извршна исправа тако да заложни 
поверилац има слободу у погледу избора средства извршења, српски 
судови су приказали приличан степен разилажења и разноврсности 
у тумачењу.

Према једнима: „На основу решења о упису заложног права у 
Регистар залоге, као и Извода о претходној забележби започетог 
поступка намирења из предмета залоге, извршни поверилац може 
предлогом заснованим на извршној исправи захтевати од суда да до-
носе решење о одузимању предмета заложног права .... Нигде није 
прописано да се на основу наведеног решења може захтевати при-
нудна судска продаја заложених ствари, као и намирење повериоца 
из вредности добијене продајом тих ствари.“10

9 „Генерална предност бездржавинског обезбеђења, која се огледа у могућности 
дужника да истовремено користи употребну и обезбеђујућу вредност предмета 
залоге се у случају доцње дужника претвара у своју супротност. Успостављање 
државине на оптерећеном добру је неоуралгична тачка сваког бездржавинског 
обезбеђења из простог разлога што дужник у поседу на релативно једноставан 
начин (на пример оштећењем или прикривањем кључног елемента предмета 
залоге) може обесмислити даље покушаје намирења.“ 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 Conference, Vo-
lume II, Cavtat 2010, 109.

10 Решење Вишег трговинског суда, Иж. 689/2009 од 18. III 2009. године, Суд-
ска пракса трговинских судова – Билтен бр. 2/2009. Слично становише да 
извод регистра залога није извршна исправа која омогућава принудну наплату 
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Према другима, захтев за предају може бити у функцији 
продаје:

„Чланом 41. ЗоРЗ уређен је посебан поступак за стицање 
државине на предмету заложног права, који у ставу 3. извод из Ре-
гистра залоге у наведеном поступку изједначава са извршном испра-
вом и који предвиђа начин принудног судског поступка одузимања 
предмета заложног права из државине залогодавца или трећег лица 
код кога се ствар налази и предаја исте у државину зало жном по-
вериоцу. Наведени поступак за стицање државине на предмету 
заложног права може бити у функцији продаје те ствари ради 
намирења залогом обезбеђеног потраживања, али и не мора бити 
предузет са том намером. Он служи успостављању фактичке вла-
сти на ствари на које је уписано заложно право“.11

У једном броју одлука појављује се трећи став по коме су зах-
тев за предају и захтев за јавну продају алтернативни.

„Предлогом за извршење на основу извршне исправе – изво-
да из регистра заложног права, извршни поверилац може тражи-
ти одузимање и предају ствари или продају предмета залоге...12 
„Подношењем предлога за извршење суду, у конкретном случају из-
вршни поверилац се очигледно определио за судску заштиту, а судска 
заштита у конкретном случају када је у питању заложни поверилац 
који располаже извршном исправом – изводом из регистра заложног 
права подразумева две могућности: или да извршни поверилац тра-
жи одузимање предмета заложног права од залогодавца и предају 
тог предмета уколико је залогодавац одбио да изврши своју обаве-
зу добровољно или да се после извршеног уписа почетка намирења 
у регистар залоге тражи од суда одлука да се предмет заложног 
права прода на јавној продаји или по текућој цени када ствар има 
тржишну или берзанску цену. Дакле, на основу наведених законских 
одредби извршни поверилац предлогом за извршење може тражити 

потраживања из предмета залоге већ само принудно успостављање државине 
на предмету залоге. Вид: Пресуда Привредног апелационог суда Пж. 5743/2012 
од 3.4.2013. године, Paragraf Lex. Ово још увек не значи да је захтев за предају 
није условљен доспелошћу пораживања. „Заложни поверилац може захтевати 
предају заложене ствари само под условом да постоји новчано потраживање 
које је предмет обезбеђења, да је исто доспело и да му о року доспелости није 
плаћено. Решење Привредног апелационог суда 7 Пж. 6963/2010 од 27.5.2010. 
године, Paragraf Lex.

11 Одговори на питања привредних судова који су утврђени на седницама Оде-
љења Привредног апелационог суда одржаним 9. и 10.11.2010. године, Судска 
пракса привредних судова – Билтен бр. 3/2010.

12 Решење Привредног апелационог суда, Иж 101/2017 од 2.2.2017. године, Суд-
ска пракса привредних судова – Билтен, бр. 1/2017, Paragraf Lex.
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одузимање и предају ствари или продају предмета залоге и управо 
тако мора и гласити захтев у предлогу за извршење.“13

С тим да се у истој одлуци наглашава да предлогом за извр-
шење на основу извршне исправе – извода из регистра заложног пра-
ва, извршни поверилац не може тражити попис, процену и продају 
предмета залоге.14

Дилема о опсегу извршности ове извршне исправе није ра-
зрешена ни ступањем на правну снагу ЗИО (2011) године, у коме 
је извод из регистра залога изричито наведен на листи извршних
исправа.15 Изменама ЗоРЗ (2019)16 и ЗИО (2019) ситуација у погледу 
извршење на основу извода из регистра залоге као извршне исправе 
искристалисала се тако да у тренутку писања ових редова није спорно 
да се на основу извода из регистра залоге може захтевати уновчење 
предмета регистроване залоге у поступку извршења и то по правили-
ма о принудном намирењу из вредности покретних ствари.17

2.2. Извршна исправа ради извршења на целокупној имовини 
или ради извршења на предмету залоге?

ЗИО (2011) и ЗИО (2015), наводе извод из Регистра зало-
га и извод из Регистра финансијског лизинга, на списку извршних
исправа без било каквог додатног ограничења о погледу предмета 
извршења.18 Ствар додатно компликује и могућност да у предлогу 
за извршење поверилац предложи извршење на целокупној имовини 
извршног дужника.19

13 ibid.
14 ibid.
15 Закон о извршењу и обезбеђењу, Сл. гласник РС, бр. 31/2011, 99/2011 – др. за-

кон, 109/2013 – одлука УС, 55/2014, чл. 13, ст. 1 тач. 3. 
16 Од дана објављивања обавештења из члана 36. став 1. ЗоРЗ, заложни повери-

лац може захтевати од суда одлуку да се предмет заложног права прода у скла-
ду са законом који уређује поступак извршења и обезбеђења, ЗоРЗ чл. 43, ст. 1.

17  „Извршење ради намирења новчаног потраживања на основу извода из реги-
стра залоге као извршне исправе, спроводиће се по одредбама овог закона о 
извршењу ради намирења новчаног потраживања на покретним стварима“. За-
кон о извршењу и обезбеђењу, Сл. гласник РС, бр. 106/2015, 106/2016 – аутен-
тично тумачење, 113/2017 – аутентично тумачење и 54/2019, (даље: ЗИО) чл. 
255а.

18 ЗИО, чл. 41, ст. 1, тачка 3.
19 У предлогу за извршење назначавају се идентификациони подаци о извршном 

повериоцу и извршном дужнику (члан 30), извршна исправа, потраживање 
извршног повериоца, једно средство или један предмет или више средстава и 
предмета извршења или захтев да се извршење одреди на целокупној имовини 
извршног дужника, и други подаци који су потребни за спровођење извршења. 
ЗИО, 59, ст. 1.
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Сматрамо да код извода из регистра као извршне исправе пре-
дмет и средство извршења морају бити индивидуализовани, те да 
извод из регистра није прихватљив као извршна исправа у односу 
на целокупну имовину.20 Један од разлога је свакако и тај што то не 
одговара каузи уговора о залагању, те да супротан приступ нарочито 
„боде очи“ када је реални дужник дао залогу за туђи дуг.21

Изменама ЗИО (2019), ово питање је коначно стављено ad acta. 
На основу извода из регистра као извршне исправе, извршење се 
може спровести само на предмету заложног права.22

2.3. Да ли је извод из регистра залога као извршна исправа 
„перфектан“?

Извршна исправа је подобна да се на основу ње донесе ре шење 
о извршењу ако садржи податке о извршном повериоцу, извр шном 
дужнику и предмет, врсту и обим испуњења обавезе. Ако у извршној 
исправи није одређен рок за добровољно испуњење обавезе, он из-
носи осам дана од достављања извршне исправе извршном дужни-
ку.23 Друкчије казано, сходно начелу строго формалног легалитета, 
извршна исправа је подобна за извршење, ако је дугована тражбина 
на коју гласи одређена у субјективном, објективном и временском 
смислу. Како је у изводу из регистра залога дугована тражбина 
одредеђена само у субјективном смислу, овој извршној исправи у 
садржинском смислу наизглед недостају нужне претпоставке за 
одређивање извршења. Извод из регистра залога дакле припада оној 
групи извршних исправа код које се износ дугованог потраживања и 
доспелост одређује накнадно и то једнострано од стране извршног 
повериоца.24

Таква квалификација ове извршне исправе отвара нову диле-
му, да ли је онда прилагање извода из регистра залога уз пре длог 

20 У том смислу, наш правни систем чува правну традицију на континенту. У 
Немачкој, као залог служе само појединачни предмети, није допуштена гене-
рална залога на укупној покретној имовини дужника, нити заложно право на 
збиру ствари. Fritz Baur, Jürgen Baur, Rolf Stürner, Sachenrecht, 17. neubearbei-
tete Auflage, München 1999, 673. О забрани генералног залагања у француском 
праву видети: Philippe Simler, Philippe Delebecque, Droit civil, Les sûretés La pu-
blicité foncière, Dalloz, 3e édition, Paris 2000, 312.

21 Зависно од тога да ли је дужник обезбеђеног потраживања истовремено и вла-
сник предмета залоге (тзв. стварни дужник), разликује са залога за обезбеђење 
сопственог дуга и залога за обезбеђење туђег дуга. Драгор Хибер, Милош 
Живковић, Обезбеђење и учвршћење потраживања, Београд 2015, 76. 

22 Вид.: ЗИО, чл. 41. ст. 3
23 ЗИО, чл. 47, ст. 1 и ст. 2.
24 Законодавци прибегавају овој врсти извршних исправа како би се олакша-

ла примeна института добровољног обезбеђења потраживања. Mihailo Dika, 
Građansko ovršno pravo, I knjiga Opće građansko ovršno pravo, Zagreb 2007, 235.
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за извршење довољан услов да надлежни суд донесе решења о 
извршењу?

ЗИО као матични закон за судско-извршитељско принудно 
намирење чини се препознаје ову „несавршеност“ извода из регистра 
залога кроз норму која гласи: „Ако доспелост обавезе не може да се 
утврди из извода из Регистра залоге, извршни поверилац подноси 
писмени доказ о томе да је извршном дужнику оставио накнадни рок 
да испуни обавезу.“ С друге стране, ЗоРЗ као матични закон за ре-
гистровану залогу не само да препознаје неподобност извода из ре-
гистра залога за доношење решења о извршењу већ прописује јасан 
пут да се иманентна неподобност отклони. На почетку намирења, за-
ложни поверилац је дужан да Регистру залоге достави обавештење о 
намери да своје доспело потраживање намири из вредности предме-
та заложног права, ради објављивања обавештења и уписа забележбе 
намирења.25

2.3.1. Објављивање обавештења

Заложни поверилац је дужан да Регистру залоге достави 
обавештење о намери да своје доспело потраживање намири из вред-
ности предмета заложног права, ради објављивања обавештења. 
Објављивање овог обавештења производи значајне правне последице, 
од тог дана: залогодавац не може правно располагати предметом за-
ложног права без дозволе заложног повериоца,26 заложни поверилац 
може захтевати од суда одлуку да се предмет заложног права прода 
у складу са законом који уређује поступак извршења и обезбеђења.27 
Другим речима, поверилац је код вансудског намирења везан за рок од 
30 дана од објављивања обавештења, док код судско-извршитељског 
намирења такав рок није прописан. Заложни поверилац је дужан 
да обавештење о намери да своје доспело потраживање намири из 
вредности предмета заложног права истовремено пошаље дужнику 
и залогодавцу, када то није исто лице, као и трећем лицу код кога 
се заложена ствар налази.28 У конкретном случају, довољно је само 
отпослање обавештења на адресе седишта, не и доказ да су ова лица 
заиста примила обавештење.

25 ЗоРЗ, чл. 36, ст. 1.
26 ЗоРЗ, чл. 42, ст. 1. Ако залогодавац продаје предмет заложног права у оквиру 

своје редовне делатности забрана отуђења не производи правно дејство према 
савесном прибавиоцу и он стиче право својине без терета. ЗоРЗ, чл. 42, ст. 2.

27 ЗоРЗ, чл. 43, ст. 1.
28 ЗоРЗ, чл. 36, ст. 3.
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2.3.2. Упис забележбе намирења

Према ЗоРЗ, уз предлог за извршење доставља се извод из Ре-
гистра залоге са уписаном забележбом намирења.29 Ако упоредимо 
норме о почетку принудног намирења на непокретностима и покрет-
ним стварима уочљива је јасна разлика, код извршне хипотеке забе-
лежба почетка намирења захтева се само код вансудског намирења30 
и није неопходна за подношење предлога за извршење ради судско-
извршитељског намирења. С друге стране, код извршне залоге забе-
лежба намирења у регистру залога је предуслов како за вансудско, 
тако и за судско-извршитељско принудно намирење.31

29 ЗоРЗ, чл. 43, ст. 3. На пример, у једном конкретном случају Решење о упису 
забележбе намирења гласи:

 „Усваја се регистрациона пријава поднета дана 19.6.2020. године у 11:48:56 
часова, па се уписује забележба намирења потраживања које је обезбеђено за-
ложним правом регистрованим под Зл.бр.562/2018. Потраживање је доспело 
дана 29.1.2020. године. Oбавештење о намери да своје доспело потраживање 
намири из вредности предмета заложног права објављено је дана 23.6.2020 го-
дине.“ Решење Агенције за привредне регистре, Регистар заложног права на 
покретним стварима и правима, Зл. бр. 562–1/2018 од 23.6.2020. Из садржи-
не напред наведеног решења је јасно да се објављивање обавештење о наме-
ри принудног намирења и упис забележбе намирења врше истог дана. Против 
таквог решења дозвољена је жалба, али она не задржава извршење решења. 
Ово се чини бољим решењем од оног које је важило пре измене ЗоРЗ из 2019 
године. Према пређашњој норми ови датуми су се по правилу разликовали због 
додатног захтева да је заложни дужник прими обавештење заложног повериоца 
што је у поступак намирења уносило непотребну несигурност. Тако на при-
мер, једно старије Решење о упису забележбе намирења гласи „Решењем Зл. 
бр. 15777–3/2016 од 20.4.2018. године уписана је забележба да је започет по-
ступак намирења потраживања, а на основу обавештења заложног повериоца 
упућеног залогодавцу o намери да своје доспело потраживање дана 23.3.2018. 
године, намири из вредности предмета заложног права. Поступак намирења 
је отпочео дана 11.4.2018. године, односно даном када је залогодавац примио 
обавештење заложног повериоца о намери да своје потраживање намири из 
вредности заложене ствари.“ Решење Агенције за привредне регистре, Реги-
стар заложног права на покретним стварима и правима Зл. бр. 15777–3/2016 од 
20.4.2018. године.

30 Притом је упис почетка вансудског намирења (забележба хипотекарне продаје) 
могућ тек по истеку рока од 30 дана од прве опомене. Закон о хипотеци Сл. 
гласник РС, бр. 115/2005, 60/2015, 63/2015 – одлука УС и 83/2015, (у даљем 
тексту ЗоХ), чл. 30 и чл. 31. 

31 „У складу са тим је даље правилан закључак првостепеног суда да извршни 
поверилац у конкретном случају није испунио и друге услове прописане овим 
законом, а пре свега из одредбе члана 37. Закона о заложном праву на покретним 
стварима уписаним у регистар тако што није уписао у регистар залоге да је 
започео поступак намирења, а што је управо и услов за судску продају предмета 
заложног права.“ Решење Привредног апелационог суда Иж 101/2017 од 2.2.2017. 
године, Судска пракса привредних судова – Билтен бр. 1/2017.
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2.3.3. Прилагање уговора о залози

Закон о извршењу и обезбеђењу прописује да је извод из ре-
гистра залога као такав извршна исправа, што би значило да је за 
покретање извршног поступка уз предлог за извршење довољно до-
ставити само извод из регистра залога било каквих допуна.32 С друге 
стране, према ЗоРЗ, уз предлог за извршење осим извода из Регистра 
залога са уписаном забележбом намирења доставља се и уговор о за-
лози.33 У погледу прилога који се достављају уз предлог за извршење 
ако се извршни поступак иницира на основу извода из регистра, над-
лежни суд би засигурно закључио да је ЗоРЗ lex specialis у односу на 
ЗИО, те у случају случају изостанка уговора о залози одбацио пред-
лог за извршење као непотпун, с тим да извршни поверилац имао 
могућност жалбом да побија такво решење.34

Према ЗИО извршни поступак се покреће тако што извршни 
поверилац подноси предлог за извршење на основу извршне или 
веродостојне исправе.35 Судови предметне норме тумаче тако да 
се услов у погледу објављивања обавештења и уписа забележбе 
намирења морају испунити пре почетка вансудског, али и судско-
извршитељског принудног намирења.36 Чини се правно непримере-
ним да од повериоца који у рукама има извршну исправу приликом 
подношења предлога за извршење захтева испуњавање додатних 
услова, као што је објављивање обавештења о намери принудног 
намирења, упис забележбе намирења, отпослање обавештења дуж-
нику и залогодавцу када то није исто лице, достављање уговора о 
залози уз предлог за извршење и сл. Сматрамо да се очигледне про-
тивречности ЗоРЗ и ЗИО у погледу довољних услова за доношење 
решења о извршењу код извршне залоге могу отклонити усвајањем 
претходно описаног јединственог приступа у погледу добровољног 
креирања извршних исправа. Ако је код добровољне извршне хипо-
теке, извршна исправа уговор о хипотеци/заложна изјава сачињена 
у форми јавнобележничког записа37 и ако је такав метод добро 
разрађен и функционалан нема разлога да се не изврши системско 

32 ЗИО, чл. 41, ст. 1 тач. 3. 
33 ЗоРЗ, чл. 43, ст. 3. 
34 ЗИО, чл. 73, ст. 2.
35 ЗИО, чл. 3, ст. 1.
36 Вид: Закључак Привредног суда у Сомбору И и 14/20 од 14.2.2020. којим се 

извршном повериоцу налаже да предлог за извршење допуни забележном 
намирењу и обавештењем о намери да своје доспело потраживање принудно 
намири из вредности предмета залоге. 

37 ЗоХ чл. 15, ст. 1. Опширније о правним пословима код којих форма јавнобеле-
жничког записа представља обавезну форму. Д. Ђурђевић, Јавнобеле жничка 
делатност, Београд 2014, 112 –118.
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уједначавање, те исти метод прихвати и код креирења добровољне 
извршне залоге.38

2.3.4. Прибављање потврде о извршности

Према Закону, потврдом о извршности утврђује се да је одлу-
ка постала извршна.39 На предлог странке, ову потврду издаје суд 
или други орган који је донео извршну исправу у првом степену, 
или јавни бележник тако што потврду ставља на извршну исправу.40 
Уз предлог за извршење прилаже се извршна исправа у оригиналу, 
овереној копији или препису, и друга исправа одређена овим за-
коном, с тим што извршна исправа мора да садржи потврду о 
извршности.41 Извршни дужник може жалбом да побија решење о 
извршењу ако је извршна исправа на основу које је донето решење о 
извршењу поништена, укинута, преиначена, стављена ван снаге или 
није извршна.42

Руководећи се претходно наведеним регулама, српски судови 
су, по правилу, инсистирали на клазули извршности и то како Виши 
суд у Београду43 тако и Привредни апелациони суд.44

38 Уговор о хипотеци и заложна изјава јесу извршне исправе ако су закључени, 
односно дати у форми коју одређује закон којим се уређује хипотека, ако 
садрже одредбе које он предвиђа и ако су уписани у катастар непокретности 
као извршна вансудска хипотека. ЗИО чл. 41, ст. 2. За иницирање поступка 
извршења, ни у случају извршне хипотеке није довољан само уговор одређене 
садржине, сачињен у одређеној форми, већ се захтева упис извршне хипотеке у 
катастар непокретности. Сходно томе, уговор о залози би био подобан за непо-
средно извршење само ако је као извршна залога претходно уписан у регистар 
залога.

39 ЗИО, чл. 44, ст. 1 и ст. 2.
40 „Судска одлука стиче правноснажност у ситуацији када се иста не може више 

побијати редовним правним леком...Судска одлука постаје извршна када је
истекао рок за добровољно испуњење обавезе из исте од стране обавезног 
лица. Правна последица наступања извршности је да се стичу услови за при-
нудно извршење. Дакле правноснажност и извршност су различити правни ин-
ститути...“ Вид.: Решење Вишег трговинског суда Иж 2420/2009 од 17.9.2009, 
Paragraf Lex.

41 ЗИО, чл. 59, ст. 2.
42 ЗИО, чл. 74, ст. 1 тач. 2.
43 На пример, Виши суд у Београду је одбио као неосновану жалбу извршног по-

вериоца и потврдио решење јавног извритеља Милице Митровић И. И. бр. 492 
/2020 од 10.8.2020, године уз следеће образложење „Јавни извршитељ је приме-
ном одредби 43, 44 и 59 ЗИО у вези са 368 ЗПП-а одлучио као у изреци ожал-
беног решења са образложењем да је извршни поверилац преко пуномоћника, 
поднео предлог за извршење на основу извршне исправе – пресуде Првог ос-
новног суда у Београду од 12.06.2019. па како приложена исправа није снабде-
вена клаузулом извршности то је нашао да јавни извршитељ није овлашћен да 
цени да ли је судска одлука извршна већ да је обавеза извршног повериоца да 
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Супротно овом становишу, у неким случајевима, српски су-
дови потврду о извршности нису сматрали нужном. „Како је у кон-
кретном случају увидом у Извод из листа непокретности бр.... КО 
Савски венац веће утврдило да је Решењем бр... дозвољен упис за-
ложног права извршне вансудске хипотеке на непокретности за-
ложног дужника .... на основу уговора о хипотеци који је оверен код 
Првог основног суда бр. ... произилази да је предметни уговор о хи-
потеци испунио прописане услове и да представља извршну исправу 

уз предлог поднесе извршну исправу снабдевену потврдом о извршности, па 
како је извршни поверилац пропустио да то учини то је донео ожалбену одлу-
ку.“... „Неосновано се у жалбеним наводима оспорава законитост и правилост 
побијаног решења уз навођење да су у конкретном случају испуњени услови за 
доношење решења о извршењу у смислу чл. 368 ЗПП, јер судским пословни-
ком није предвиђено издавање потврде извршности управо из разлога прописа-
них у чл. 44 ЗИО, те да је јавни извршитељ био дужан да изврши увид у спи-
се парничног предмета и утврди да је протекао рок за добровољно испуњење 
обавезе. Решењу Вишег суда у Београду Гжи бр. 1972/20 од 28.8.2020 године 
(из архиве јавног извршитеља). На идентичан начин, Виши суд у Београду је 
одбио као неосновану жалбу на решење јавног извршитеља Милице Митровић 
И. И. бр 262/2020 од 18.5.2020. ...Извршна исправа која се прилаже уз пред-
лог за извршење мора да садржи потврду о извршности, сем у ситуацији када 
се предлог за извршење подноси суду који је у првом степену одлучивао о 
потраживању извршног повериоца уз који се не прилаже извршна исправа, 
а ако се не приложи не мора да садржи потврду извршности, што овде није 
случај јер извршну исправу представља пресуда Вишег суда у Београду. Вид.: 
Решење Вишег суда у Београду Гжи. бр. 1068/20 дана 10.6.2020 (из архиве 
јавног извршитеља).

44 „Уз предлог за извршење поднет суду који није одлучивао о потраживању у 
првом степену, мора се приложити извршна исправа снабдевена потврдом о 
извршности. С обзиром да извршни поверилац предлог за извршење заснива на 
извршној исправи Привредног суда у Б, а да предлог подноси Привредном суду 
у С М, сагласно чл. 59, став 2 ЗИО је био дужан да уз предлог за извршење 
поднесе исправу у прописаном облику и уз то снабдевену потврдом о изврш-
ности. Само тада би се могло сматрати да је предлог поднет на основу исправе 
која има својство извршне исправе. Супротно томе, извршни поверилац само у 
предлогу износи тврдњу о извршности исправе без прописаног доказа, потврде 
о извршности. Потврда је нужна, јер извршни суд не испитује правилност дате 
потврде, већ може да поступа само на основу исправе која потврду садржи, 
без обзира да ли је дата у складу са законом или није од стране суда који је 
потраживању одлучивао.“ Из решења Привредног апелационог суда Иж 220/18 
(1) од 1.3.2018 године, Билтен судске праксе Привредних судова бр. 1/2018, 
28–29. На овом трагу је и друга одлука Суда објављена у истом Билтену судске 
праксе. У овој одлуци се наводи да прилози представљају саставни део пред-
лога за извршење, па недостављање обавезног прилога, какав је извршна ис-
права на основу које се тражи извршење чини предлог неуредним и разлог је 
одбачаја, осим када се подноси суду који је одлучивао о потраживању у првом 
степену. „Зато је на основу члана 79 и 80 ЗИО одлучено као у изреци овог 
решења, односно решење је укинуто у целини, предлог за извршење је одба-
чен зато што је непотпун, а извршење је обустављено и укинуте су спроведене 
извршне радње у целини“ Из решења Привредног апелационог суда Иж 220/18 
(3) од 1.3.2018 године, Билтен судске праксе Привредних судова бр. 1/2018, 30.
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у смислу Закона о извршењу и обезбеђењу на основу које се може 
поднети предлог за извршење.“45

Исто резонује по жалби на решење о извршењу и Привредни 
апелациони суд.

„Према становишту суда чл. 41 ЗИО само указује да уговор 
о хипотеци и заложна изјава имају својство извршне исправе, а не 
указују на то да се на уговор о хипотеци и заложну изјаву мора ста-
вити потврда извршности. С наведених разлога неосновани су на-
води власника непокретности да је уговор о хипотеци морао бити 
снабдевен клаузулом извршности у складу са чл. 44 ЗИО.“46

Аналогно овом приступу, приликом усвајања предлога за извр-
шење на основу извода из регистра залога, српски судови потврду о 
извршности сматрају „непотребном формалношћу“.47

Чини се да у наведеним одлукама суда које не придају значај 
потврди извршности изостаје ваљано образложење зашто заложна 
изјава и извод из регистра представљају изузетак који се од оста-
лих извршних исправа разликује по томе што им, супротно општем 
правилу, за иницирање извршног поступка није неопходна потврда о 
извршности.

Норма, извршење ради намирења новчаног потраживања на 
основу извода из регистра залоге као извршне исправе, спроводиће 
се по одредбама овог закона о извршењу ради намирења новчаног 
потраживања на покретним стварима је прилично јасна и не оставља 
простор за дилему у погледу неопходности потврде о извршности на 
изводу из регистра.48 Нешто друкчије резоновање чини се омогућава 
друга норма која гласи: „Ако доспелост обавезе не може да се 

45 Решење Привредног суда у Београду 6 И Ипв И 515/18 од 25.12.2018. године, 3. 
Одлуку је донео Привредни суд у Београду у већу састављеном од судије Ма-
рине Дацијер председника већа судије Лепосаве Милићевић и судије Гордане 
Ратковић као чланова већа, (из архиве Суда). 

46 Решење Привредног апелационог суда у Београду 4 Иж 1261/18, 17.9.2018, 
3. Одлуку је донео Привредни апелациони суд у већу састављеном од судије 
Иване Павловић као председника већа, судије Иване Ћојбашић и судије Дра-
гана Драговића чланова већа, (из архиве Суда). Занимљиво је да у пракси 
један број хипотекарних поверилаца захтева од јавних бележника да заложну 
изјаву потврде клаузулом извршности, приликом сачињавања заложне изјаве. 
Ако потраживање које је обезбеђено хипотеком није допело, такав приступ је 
неприхватљив и противан самој природи потврде извршности. Упореди: Vesna 
Rijavec, „Neposredna ovršnost javnobilježničkog akta“, Javni bilježnik 13/2002, 36.

47 Тако је, на пример, на основу извода из регистра заложног права на покретним 
стварима и правима Зл. бр. 15777–3/2016 од 24.4.2018 Привредни суд у Новом 
Саду донео Решење о извршењу бр. ИИ 164/18 од дана 3.5.2018 године (из ар-
хиве Суда).

48 ЗИО, чл. 255а.
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утврди из извода из Регистра залоге, извршни поверилац подноси 
писмени доказ о томе да је извршном дужнику оставио накнадни 
рок да испуни обавезу.“49 Другим речима, извод из регистра залога је 
издвојен у односу на остале извршне исправе на начин да се ради о 
извршној исправи у којој доспелост обавезе не мора бити утврђена. 
У том случају је довољно да извршни поверилац уз предлог за 
извршење поднесе писмени доказ о томе да је извршном дужнику 
оставио накнадни рок да испуни обавезу. Из садржине цитиране 
норме произилази да је код извода из регистра залога, суд који 
одлучује о предлогу за извршење пре доношења решења о извршењу 
надлежан да испита да ли је истекао парициони рок чији протек 
представља услов за наступање извршности. Такав приступ креира 
значајан изузетак од правила да потврду о извршности издаје орган 
који је донео извршну исправу у првом степену, као и правила да 
исти орган није надлежан да испитује постојање потраживања и 
одређује спровођење извршења.

Сводећи овај део расправе, не можемо се отети утиску да су 
норме у погледу потврде о извршности на извршним исправама, 
као што су извод из регистра залога и заложна изјава недовољно 
одређене и као такве „отварају врата“ за арбитрерну примену права 
која није на понос једном правном систему који тежи владавини пра-
ва и правној сигурности.

Према ЗИО ако се предлог за извршење подноси суду који је 
у првом степену одлучивао о потраживању извршног повериоца, уз 
њега се не прилаже извршна исправа, а и ако се приложи, не мора 
да садржи потврду о извршности.50 Ако неки судови прихватају тезу 
обезбеђених поверилац да је прибављање потврде о извршности на 
заложној изјави и изводу из регистра залога у пракси неоствариво 
или представља превелико оптерећење за повериоце, онда је према 
законодавцу морала отићи иницијатива да се листа која садржи из-
узетке о општег правила по коме извршна исправа мора бити снабде-
вена потврдом о извршности прошири и на заложне изјаве и изводе 
из регистра залога. Све до такве измене закона, очигледно је да срп-
ски судови који приликом доношења решења о извршењу не траже 
потврду о извршности на заложној изјави и изводу из регистра за-
лога поступају contra legem.

У уједначеном систему добровољног креирања извршних ис-
права у форми јавнобележничког записа, како код непокретности, 
тако и код покретих ствари, за који се залажемо de lege ferenda, 

49 ЗИО, чл. 47, ст. 2.
50 ЗИО, чл. 59, ст. 3.
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јавни бележник који је сачинио извршну исправу био би надлежан 
да на захтев извршног повериоца испита да ли је рок за добровољно 
испуњење истекао и ако то јесте случај да извршну исправу снабде 
потврдом о извршности.

2.3.5. Да ли извод из регистра залога гласи на потраживање
које је извршљиво?

У правној теорији се истиче да је извршност законом пропи-
сано својство исправе да се на основу ње захтева принудно извр-
шење потраживања које је у таквој исправи утврђено,51 док је 
извршљивост одлика потраживања утврђеног у извршној исправи и 
представља могућност спровођења извршења у смислу његове кон-
демнаторности.52 Одговор на питање да ли је потраживање из изво-
да из регистра извршљиво није тако једноставан. Извод из регистра 
са уписаном забележбом намирења садржи податак о потраживању 
које је обезбеђено заложним правом и то податак о основном изно-
су обезбеђеног потраживања и податак о максималном износу обе-
збеђеног потраживања. Међутим, не може се рећи да извод из реги-
стра садржи изричиту обавезу дужника на чињење, тј плаћање ду-
гованог, нити да извод из регистра залога гласи на дуговани износ у 
моменту подношења предлога за извршење.53 Другим речима, извр-
шни поверилац тражи принудно намирење дугованог износа у мо-
менту подношења предлога за извршење и надлежени суд одређује 
принудно извршење траженог износа иако овај износ потраживања 
није наведен у извршној исправи. Црвену линују притом представља 
само максималан износ обезбеђеног потраживања.

2.4. Да ли је законодавни приступ по коме је извод
из регистра извршна исправа једини и ако није,

да ли је бољи од других?

Српски законодавац се приликом доношења ЗоРЗ определио 
за нормативно решење по коме је извод из регистра залога извршна
исправа. У региону југоисточне Европе сличан модел је заступљен у 

51 M. Dika, (2007), 236.
52 Небојша Шаркић, Милан Почуча, „Извршење јавнобележничких аката према 

одредбама новог Закона о извршењу и обезбеђењу“, Правни живот 12/2017, 
96.

53 С друге стране, јавнобележничка извршна исправа има својство извршности 
само ако садржи обавезу дужника, на чињење, давање, нечињење и трпљење. 
Бојан Станивук, Иван Шаркић, „О извршности јавнобележничких исправа у 
Републици Србији“, Зборник радова, 40 година извршног законодавства у 
грађанским поступцима, 111. 
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Босни и Херцеговини где сама потврда о регистрацији представља из-
вршни наслов.54 У Републици Хрватској55 и Републици Македонији56 
приметан је другачији приступ, где извршну исправу представља сам 
уговор о залагању закључен у одговарајућој форми пред јавним бе-
лежником. Такав модел добровољног креирања извршне исправе је 
заступљен и у нашем правном систему када је реч о заснивању извр-
шне хипотеке на непокретностима.57

Приликом сачињавања такве извршне исправе јавни беле-
жник по службеној дужости води рачуна о општем интересу (при-
нудним прописима, јавном поретку и добрим обичајима), интереси-
ма уговорника, али и трећих лица, на пример супружника у погледу 
заједничке имовине. У одређеним случајевима јавни бележник чак 
има и ду жност ускраћивања предузимања службене радње.58

Јавни бележник приликом сачињавања извршне исправе на-
рочито упозорава извршног дужника на последице неизмирења дуга 
о доспелости и могућност непосредног принудног намирења без 

54 „Поступак извршења покреће се на захтев заложног повјериоца након што 
заложни дужник повриједи обавезе из уговора о залогу. Извршење у складу 
са одредбама ове главе могуће је само уколико заложни повјерилац достави 
извршном суду уговор о залогу и Потврду о регистрацији. Наведена Потврда 
о регистрацији је извршни наслов. У свом приједлогу за извршење, заложни 
повјерилац мора предложити једно од сљедећег: а) да судски извршилац одузме 
обезбеђење у циљу његове продаје од стране заложног повјериоца; или б) да 
судски извршилац одузме и прода обезбјеђење.“ OZZ БиХ Вид: чл. 26, ст. 1 и 
ст. 2. Душко Медић „,Бездржавинска залога на покретним стварима у Босни и 
Херцеговини“ у: Расправе из грађанског и пословног права (Бања Лука, 2007), 
27–34, Раденко Јотановић, „Регистрована залога према оквирном закону о 
залозима“, Српска правна мисао 2015, 9–37.

55 Zakon o javnom bilježništvu, Narodne novine Republike Hrvatske 78/93, 29/94, 
162/98, 16/07, 75/09, 120/16, чл. 54.

56 Уколико странке желе извршни наслов онда је нужно да дужник у форми но-
тарске исправа пристане на принудно извршења, приликом закључења уго-
вора или касније по упису у Регистар. Међутим ако стране не изврше упис 
залоге у јавну књигу уговор о залагању губи својство извршне исправе Закон 
за договорен залог Северне Македоније, Службен весник на Република Северна 
Македонија бр. 5/2003. чл. 22.

57 Ненад Тешић, „О извршности заложне изјаве“, Правни живот 9/2019, 489–518.
58 Јавни бележник је дужан да одбије обављање службене радње: 1) ако је она 

неспојива са његовом службеном делатношћу, нарочито ако се његово учешће 
захтева ради постизања очигледно недопуштеног или непоштеног циља;
2) ако утврди да је радња према закону недопуштена, за коју сумња да је 
странка предузима привидно или да би избегла законске обавезе или да би 
противправно оштетила треће лице; 3) ако утврди да странка нема пословну 
способност или из другог законског разлога не може пуноважно закључивати 
правне послове, изузев ако у поступку учествује законски заступник тог лица; 
4) ако располаже са чињеницама да странка нема озбиљну и слободну вољу да 
закључи одређени посао. ЗЈБ чл. 53, ст. 2
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вођења парнице.59 Све ове дужности јавног бележника су од наро-
читог значаја у остварењу једног од најзначајнијих принципа савре-
меног приватног права – заштите слабије уговорне стране. Супротно 
томе, у систему у коме је извод из регистра извршна исправа, уговор 
о залози се закључује у обичној писаној форми.60 Упозорење о ризи-
цима изостаје тако да залогодавац, нарочито ако се ради о потроша-
чу, углавном није ни свестан околности да извод из регистра залога 
представља извршну исправу.

Приступ по коме је уговор о залагању извршна исправа 
прихватљивији је и из угла садржине извршне исправе. Према општој 
теорији извршења, извршна исправа у предратној терминологији 
извр шни наслов, titulus executionis је подобна за извршење ако су 
у њој означени извршни поверилац и дужник, као и предмет врста, 
обим и време испуњења обавезе.61 Као што смо већ указали, ако се 
предлог за извршење подноси на основу извода из регистра залога 
није сасвим јасно који је обим обавезе коју дужник дугује, а повери-
лац потражује и када је она доспела.62

59 Као један од основних услова за извршност јавнобележничког акта Закон о 
јавном бележништву предвиђа и изричиту изјаву обавезаног лица о томе да 
се на основу те исправе може спровести извршење. Ова изјава мора бити пре-
цизна, јасна и недвосмислена. Небојша Шаркић, Милан Почуча, „Извршење 
јавнобележничких аката према одредбама новог Закона о извршењу и обезбе-
ђењу“, Правни живот 12/2017, 93.

60 ЗоРЗ, чл. 3, ст. 2. Наравно, таква законска формулација не искључује могућност 
да се уговор закључи у вишем степену форме. О могућности „прескакања“ пар-
нице и непосредног извршења на основу уговора о залози сачињеног у форми 
јавнобележничког записа или солемнизоване приватне исправе вид: Д. Хибер 
М. Живковић, 67. Уговор о залози, као и било који други уговор уговорници 
неспорно могу закључити и у форми извршне исправе уношењем одговарајуће 
clausula exequendi. Закона о јавном бележништву Сл. гласник РС, бр. 31/2011, 
85/2012, 19/2013, 55/2014 – др. закон, 93/2014 – др. закон, 121/2014, 6/2015 и 
106/2015) (даље ЗЈБ) чл. 85 и ЗИО, чл. 41, ст. 1, ст. 6. Притом остаје отворено 
питање, да ли би надлежни суд применом актуелних прописа донео решење о 
извршењу на основу предлога за извршење који је заснован само на уговору о 
залози закљученом у форми извршне исправе (сходно ЗЈБ), или би инсистирао 
на томе да поверилац ради доношење решења о извршењу уз уговор о залози, 
без обзира на његову форму, мора доставити и извод из регистра залога са 
уписаном забележбом намирења? 

61 Боривоје Познић, Грађанско процесно право, Београд 1995, 362.
62 На специфичност ових извршних исправа из угла начела формалног легалитета 

указује и проф. Кеча: „Прави смисао начела формалног легалитета је у томе 
да се извршни суд не сме упуштати у евентуално разматрање да ли постоји 
потраживање утврђено извршном исправом...У последње време, међутим, свој-
ство извршне исправе се признаје и одређеним актима којима није претходио 
правно организован поступак у којем би се несумњиво утврдило постојање 
одређеног потраживања. У питању су исправе које не потичу из судског или 
неког другог поступка него су настале актима једне од странака“. Вид.: Ранко 
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Приступ по коме је уговор о залагању односно једнострана 
заложна изјава сачињена пред јавним бележником у одговарајућој 
форми извршна исправа је доследнији ако се сагледа и из угла пра-
вила да свака извршна исправа мора бити снабдевена потврдом 
извршности.63 Јавни бележник је службеник од јавног поверења са 
одговарајућим стручним знањем коме је поверена улога провере 
испуњености услова ради стављања такве потврде.64

Из напред наведених разлога, сматрамо да је приликом недав-
не реформе ЗоРЗ, требало размислити о системском усклађивању 
и практичној изводивости истог модела добровољног креирања из-
вршне исправе у форми јавнобележничког записа ради извршења на 
непокретностима и на покретним стварима.65

Кеча, „О основним начелима Закона о извршењу и обезбеђењу“, Зборник радо-
ва Правног факултета у Новом Саду 1/2012, 151.

63 На предлог странке, ову потврду издаје суд или други орган који је донео извр-
шну исправу у првом степену, или јавни бележник тако што потврду ставља на 
извршну исправу. ЗИО, чл. 44, ст. 2. 

64 Нотарска служба знатно доприноси правној сигурности. Mihajlo Dika, „Javno 
bilježništvo i zaštita vjerovnika“, Pravo u gospodarstvu 34/1995, 545. „Одређени 
правни послови морају да буду проверени и одобрени од стране одређеног 
органа јавне власти у циљу избегавања каснијих спорова. А ако би до њих 
ипак дошло битно је да се могу предочити исправе моћне доказне снаге. На 
овај начин се унапређују правна сигурност и сигурност трансакција.“ Chris-
tian Seger, „Lex est quod notamus – o uvođenju latinskog notarijata u tranzicijskim 
zemljama Istočne i Jugoistočne Evrope“, Nova pravna revija 1–2/2000, 20. Јавно 
бележништво с једне стране, растерећује судове, али с друге стране, олакшава 
приступ правосуђу, тј. „органу“ надлежном да сачињава, потврђује или оверава 
исправе, односно да споводи одређене ванпарничне поступке. Д. Ђурђевић 
(2014), 33–36.

65 О састављању јавне исправе као једној од делатности јавног бележника Дра-
гор Хибер, „Појам бележника (нотара) и бележничког (нотаријалног) права“, у: 
Д. Хибер (приредио) Јавнобележничко право, Београд 2005, стр. 14. Нотарски 
акт којег је нотар у целости сачинио (запис), може бити извршна исправа која 
замењује правоснажну судску одлуку и тиме се избегавају дуги и скупи пар-
нични поступци, те растерећују судови. Мираш Радовић, Енес Бикић, Сефедин 
Суљевић, Нотаријат у Црној Гори, Подгорица 2010, 20. Опширније о изврш-
ности нотаријаних аката у упоредном праву. Александар Јакшић, „Извршност 
нотаријалне исправе“, Јавнобележничко право, приредио Д. Хибер, Правни фа-
култет Београд, 2005, 177–186; као и Kata Senjak, „Notarijat i izvršnost notarskih 
akata“, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 2/2013, 449–482.
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3. ПОДОБНОСТ ИЗВОДА ИЗ РЕГИСТРА ЗА ИНИЦИРАЊЕ 
ВАНСУДСКОГ ПРИНУДНОГ НАМИРЕЊА

3.1. Правна традиција или помодарство

Према ЗоРЗ, у тренутку доспелости, заложни поверилац стиче 
право да из вредности предмета заложног права намири своје глав-
но потраживање, дужну камату и трошкове око остварења наплате 
потраживања.66 Притом принудно намирење може бити вансудско 
и судско-извршитељско. За разлику од непокретности код којих је 
могућност вансудског намирења код извршне хипотеке уведена тек 
Законом о хипотеци (2005 године), код залоге вансудско намирење 
има знатно дужу традицију и уведена је у правни поредак Републи-
ке Србије Законом о облигационим односима (1978) „Ако је дужник 
пропустио да намири потраживање настало из уговора у привреди, 
заложни поверилац није дужан обраћати се суду, него може присту-
пити продаји заложене ствари на јавној продаји по истеку рока од 8 
дана од упозорења учињеног дужнику као и залогодавцу, кад то није 
исто лице, да ће тако поступити“.67 Залогопримац има право да из 
цене за постигнуте продајом заложене ствари наплати пре осталих 
поверилаца залогодавца своје потраживање, дужну камату, трош-
кове учињене за очување заложене ствари и трошкове око наплате 
потраживања. Другим речима, код уговора у привреди могућност 
вансудског намирења се подразумевала, притом се чини да стра-
не нису могле уговорити супротно тако да је заложни поверилац у 
случају принудног намирења дужан да се обрати суду.

3.2. Залагање за потребе привредне делатности или залагање
за личне и породичне потребе

У погледу могућности вансудског намирења, ЗоРЗ је језички, 
и у садржинском смислу, остао на трагу нормативног решења из 
ЗОО. Законодавац прави разлику између залогодаваца – физичког 
лица који уговор о залози закључује изван оквира привредне де-
латности и залогодавца – привредног субјекта и то тако да својство 
привредног субјекта има привредно друштво, предузетник и друго 
физичко лице које у виду занимања обавља привредну делатност.68 
Ако је залогодавац физичко лице које уговор о залози закључује 
изван оквира привредне делатности, уговором о залози не може се 

66 ЗоРЗ, чл. 35, ст. 2.
67 Закон о облигационим односима, Сл. лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – од-

лука УСЈ и 57/89, Сл. лист СРЈ, бр. 31/93 и Сл. лист СЦГ, бр. 1/2003 – Уставна 
повеља (у даљем тексту: ЗОО), чл. 981, ст. 1.

68 ЗоРЗ, чл. 27, ст. 3.
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предвидети да заложни поверилац може, ако његово потраживање 
не буде намирено о доспелости, предмет заложног права продати 
по унапред одређеној цени или га задржати за себе. У тренутку до-
спелости потраживања, заложни поверилац и залогодавац се могу 
споразумети да ће поверилац моћи да предмет заложног права 
прода по одређеној цени или да га по тој цени задржи за себе.69 
Иако је подела субјеката на привредне и непривреде у контексту 
вансудског намирења обезбеђеног потраживања постављена још у 
Скици проф. Константиновића (1969),70 не може се баш рећи да је 
та врста самопомоћи која подразумева принудну продају предмета 
залоге изван суда по тржишној и берзанској цени у социјалистичкој 
пословној пракси била уобичајена. Следствено томе, сматрамо да је 
приликом последње реформе права регистроване залоге било простора 
да се у овом сегметну изврши усклађивање ЗоРЗ са потрошачким 
правом Републике Србије и ЕУ. Поред општег појма потрошача,71 у 
српском праву су развијени посебни (секторски) појмови потрошача 
везани за одређене робе и услуге, на пример корисник финансијске 
услуге. Садржински појам „физичко лице које не обавља привредну 
делатност“, по правилу, одговара појму потрошач из групе корисника 
финансијских услуга. Према Закону, корисник финансијске услуге је 
физичко лице које ове услуге користи, користило је или намерава да 
користи у сврхе које нису намењене његовој пословној или другој 
комерцијалној делатности, али и предузетник, у смислу закона којим 
се уређују привредна друштва, пољопривредник, као носилац или 
члан породичног пољопривредног газдинства у смислу закона којим 
се уређују пољопривреда и рурални развој.72

У потрошачком праву ЕУ сазрева идеја о неопходности приме-
рене заштите и нешто ширег круга лица који се у уговорним одно сима 
са привредним друштвима појављују као слабија уговорна страна, пре 
свега предузетника. Преговарачка снага, знање и пословно искуство 
занатлија, власника трговачких радњи, фармера, рибара, уметника и 
сл. суштински се веома мало разликује од преговарачке снаге знања 
и искуства потрошача.73 У том смислу, ЗоРЗ и Закон о заштити ко-

69 ЗоРЗ чл. 28, ст. 1 и ст. 3.
70 Скица за Законик о облигацијама и уговорима чл. 989, Нав. према: Михаило 

Константиновић, Облигације и Уговори, Скица за Законик о облигацијама и 
уговорима, Београд 1996.

71 Потрошач је физичко лице које на тржишту прибавља робу или услуге у сврхе 
које нису намењене његовој пословној или другој комерцијалној делатности; 
Закон о заштити потрошача, Сл. гласник РС, 62/2014, 6/2016 – др. закон и 
44/2018 – др. Закон (у даљем тексту: ЗЗП), чл. 5, ст. 1, тач. 1.

72 Закон о заштити корисника финансијских услуга, Сл. гласник РС 36/2011 и 
139/2014, чл. 2, ст. 1 тач. 9.

73 Hans Micklitz, „Do consumers and businesses need a new architecture of consumer 
law? a thought-provoking impulse“, EUI Working Paper LAW 2012/23, 65.
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рисника финансијских услуга углавном следе савремене тенденције. 
Ако су већ појмови потрошач – корисник финансијске услуге и фи-
зичко лице које не обавља привредну делатност садржински прилично 
уједначени, поставља се питање оправданости задржавања описане 
терминолошке разлике. У савременом приватном праву, термин по-
трошач је далеко јаснији од фразе „физичко лице који не обавља при-
вредну делатност“.74 Следствено томе, сматрамо да de lege ferenda, у 
том делу, треба избећи могуће недоумице и фразу „физичко лице који 
не обавља привредну делатност“ из ЗоРЗ заменити појмовима чије су 
границе јасно дефинисане у другим законима Републике Србије: по-
трошач, предузетник,75 пољопривредник.76

ЗоРЗ ни Закон о заштити корисника финансијских услуга не 
штите слабију уговорну страну као такву, на пример слабије при-
вредно друштво у односу на јаче привредно друштво (енгл. „weaker 
business party against the stronger business partner“).77 Супротно овом, 
у праву ЕУ нарочито се води рачуна о уговорном положају малих 
и средњих предузећа (SMEs).78 Сматрамо да из разлога доследно-

74 Појам потрошача је детаљно разрађен како у теорији Европског права. Вид.: 
Mateja Djurovic, „The Average Consumer Under EU Law“, in Estudos de Direito 
do Consumo – Homenagem a Manuel Cabeçadas Ataíde Ferreira, DECO, 2016, 
411–430, тако и у богатој пракси Европског суда правде. Hanna Schebesta, Kai 
P.Purnhagen, „An average consumer concept of bits and pieces – Empirical evidence 
on the Court of Justice of the European Union’s concept of the average consumer 
in the UCPD“, Wageningen Working Papers in Law and Governance, Law аnd Go-
vernance Group 2019/02.

75 „Предузетник је пословно способно физичко лице које обавља делатност у 
циљу остваривања прихода и које је као такво регистровано у складу са за-
коном о регистрацији“. Закон о привредним друштвима, Сл. гласник РС, бр. 
36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) (у 
даљем тексту: ЗПД), чл. 83, ст. 1.

76 Пољопривредник је носилац или члан породичног пољопривредног газдинства 
који се искључиво бави пољопривредном производњом. Пољопривредник 
може бити уписан у Регистар као носилац или члан само једног породичног 
пољопривредног газдинства. Закон о пољопривреди у руралном развоју, Сл. 
гласник РС, бр. 41/2009, 10/2013 – др. закон и 101/2016) чл. 2, ст. 1 тачка 8 и чл. 
20, ст. 2.

77 Martijn W Hesselink, SMEs in European Contract Law: Background Note for 
the European Parliament on the Position of Small and Medium-Sized Enterprises 
(SMEs) in a Future Common Frame of Reference (CFR) and in the Review of the 
Consumer Law Acquis, Centre for the Study of European Contract Law, Working 
Paper No. 2007/03, 14. Опширније вид.: Jules Stuyck, „Do We Need ’Consumer 
Protection’ for Small Businesses at the EU Level? July 2014 ... у Varieties of Euro-
pean Economic Law and Regulation 359–370, као и Sangyun Lee, The Possibility of 
the Introduction of Business-to-Business Unfair Trading Practices Regulation in EU 
Law, Budapest, June 2017.

78 Тако државе чланице могу проширити примену правила из Директиве, на прав-
на лица и физичка лица која према Директиви нису потрошачи: невладине 
организације, старт-апови („Start-ups“), те мала и средња предузећа. Recital 13 
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сти, SMEs не требе поистоветити са потрошачима, али им у неким 
случајевима, као слабијој уговорној страни, треба обезбедити за-
штиту сличну оној коју имају потрошачи. Сходно томе, мишљења 
смо да у српском праву забрану уговарања вансудског намирења из 
вредности предмета регистроване залоге треба задржати у погледу 
предузетника уз извесно проширење и на микро предузећа,79 тако 
да заложни дужник из ове групе тек након доспелости потраживања 
може дати сагласност да заложни поверилац ван суда прода предмет 
заложног права по одређеној цени или да га по тој цени задржи за 
себе.

4. УМЕСТО ЗАКЉУЧКА – ПОТРЕБА ЗА УСАГЛАШАВАЊЕМ

4.1. Усаглашавање ЗоРЗ и ЗИО

Ако је Законом о извршењу и обезбеђењу прописано да је извод
из регистра залога извршна исправа у односу на предмет залоге и 
ако је истим Законом нормирана садржина предлога за извршење, 
онда се чини правно непримереном норма ЗоРЗ да се уз предлог 
за извршење доставља извод из Регистра залога са уписаном забе-
лежбом намирења и уговор о залози. Није правно доследно да се од 
обезбеђеног повериоца који у рукама има извод из регистра залога 
као извршну исправу приликом подношења предлога за извршење, 
с једне стране, захтева испуњеност додатних услова који су нужни 
само у погледу ове извршне исправе: објављивање обавештења о на-
мери принудног намирења, упис забележбе намирења, те достављање 
суду уговора о залози уз предлог за извршење, док се с друге стра-
не, у пракси занемарује опште правило установљено за све извршне 
исправе – нужност прибављања потврде о извршности на извршној 
исправи. Како без законодавне доследности нема ни правне сигур-
ности, сматрамо да би de lege ferenda у овом погледу, што пре, било 
нужно усагласити ЗоРЗ и ЗИО.

Preambule Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council of 
25 October 2011 on consumer rights, amending Council Directive 93/13/EEC and 
Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council and repealing 
Council Directive 85/577/EEC and Directive 97/7/EC of the European Parliament 
and of the Council, Official Journal of the European Union, L 304/64, 22.11.2011.

79 У микро правна лица разврставају се она правна лица и предузетници који на 
датум биланса не прелазе граничне вредности два од следећих критеријума:
1) просечан број запослених десет; 2) пословни приход 700.000 евра у ди-
нарској противвредности; 3) вредност укупне активе на датум биланса 350.000 
евра у динарској противвредности. Закон о рачуноводству Сл. гласник РС, бр. 
73/2019, чл. 6, ст. 2.
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4.2. Усаглашавање ЗоРЗ и ЗоХ

Бројни су аргументи у прилог става да је нормативни при-
ступ по коме је извршна исправа уговор о залози конзистентији од 
приступа по коме је извршна исправа извод из регистра. Ако пре-
ма општем јавнобележничком праву уговор може бити сачињен 
пред јавним бележником са дејством извршне исправе и ако је код 
залагања непокретности извршна исправа уговор о хипотеци, одно-
сно заложна изјава дата у одређеној форми код јавног бележника и 
ако је такав систем делотворан у пословној пракси,80 нема разлога 
да код залагања покретних ствари извршна исправа буде извод из 
регистра залога. Јавни бележник приликом сачињавања уговора у 
форми извршне исправе између осталог има и превентивну функцију 
која подразумева: дужност јавног бележника да обавља своју де-
латност у складу са нечелом савесности и поштења, као и дужност 
упозоравања залогодавца на ризике посла и последице непосредне 
извршности, што је посебно важно у сфери заштите слабије уговор-
не стране. Сходно напред наведеном, опцију по којој је само уговор 
о залози, односно заложна изјава извршна исправа сматрамо далеко 
прикладнијим решењем за српско право од оног по коме је извршна 
исправа извод из регистра залога, те би му као таквом de lege ferenda 
требало тежити.81

4.3. Усаглашавање ЗоРЗ и ЗЗП

Чини се да постепено усаглашавање српског права са кому-
нитарним правом (acquis communautaire) налаже да се и у сфери 

80 Опширније Владимир Црњански, Извршност јавнобележничког записа, док-
торска дисертација, Београд, 2018; Владимир Црњански, „Јавнобележничка 
исправа о заснивању хипотеке као извршна исправа“, Правни записи 1/2015, 
85–109; Николина Мишћевић, „Форма уговора о хипотеци“, Зборник радова 
Правног факултета у Новом Саду 3/2015, 1403–1416; Милош Радовановић, 
„Уговор о хипотеци и заложна изјава као извршне исправе“, Избор судске прак-
се 11/2011, 20–23. 

81 Чини се да значајан део противречности ЗоРЗ, ЗоХ и ЗИО, с једне стране, прои-
зилази из околности, што ови закони нису доношени, ни мењани једновремено. 
Други део неусаглашености наведених закона има корен у околности да су на 
њиховој изради радиле Комисије битно различитог персоналног састава под 
„капом“ различитих министарстава: Нацрт Закона о рагистрованој залози изра-
дило је Министраство за економске односе са иностранством, док је за предлог 
измена било задужено Министарство правде, нацрт Закона о хипотеци изра-
дило је Министарство за економске односе са иностранством, док је измене и 
допуне закона иницирало Министарство финансија, за израду нацрта Закона 
извршењу и обезбеђењу у континуитету је било надлежно – Министарство 
правде. Сматрамо да у будућности код Закона који се у многоме преплићу у 
примени и из тог разлога захтевају „органско јединство“ треба избегавати ра-
зноврсност како у погледу предлагача, тако и креатора норми. 
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права обезбеђења појам „физичко лице који не обавља привредну 
делатност“ замени појмом потрошач чија је садржина већ дефини-
сана Законом о заштити потрошача и Законом о заштити корисника 
финансијских услуга, с тим да се поред физичких лица која залогу 
заснивају за личне потребе и потребе домоћинства обухват посебне 
заштите од непоштеног поступања заложног повериоца шири и на 
предузетнике, пољопривреднике, али и микро предузећа.

Ако са терминолошке равни пређемо на садржински ниво 
заштите слабије уговорне стране, у српском праву је приметна су-
штинска разлика између извршне залоге и извршне хипотеке. Као 
што смо већ указали вансудско намирење из вредности предмета 
регистроване залоге је, по правилу, могуће само ако је залогодавац 
привредно друштво, предузетник и друго физичко лице које у виду 
занимања обавља привредну делатност, док је код извршне хипоте-
ке, вансудско намирење допуштено без обзира да ли хипотекарни 
дужник обавља привредну делатност. Другим речима, изгледа да је 
законодавац у сфери принудног намирења из вредности покретних 
ствари у већој мери водио рачуна о заштити слабије уговорне стране 
у односу на принудно намирење из вредности хипотекованог добра. 
Упркос овом достигнућу, уочљиво је да ни код залагања покретних 
ствари, заштита слабије уговорне стране није потпуна. Ако је зако-
нодавац већ ограничио потрошаче (физичка лица која не обављају 
привредну делатност) у могућности уговарања вансудског принудног 
намирења, онда би било правно доследно да је потрошаче заштитио 
и од могућности непосредног судско-извршитељског намирења на 
основу извода из регистра залога као извршне исправе. Ако зало жни 
поверилац може да приступи судско-извршитељском намирењу уз 
„прескакање“ парнице без обзира што је заложни дужник – лице које 
не обавља привредну делатност и то без учешћа јавних бележника 
са превентивном функцијом у креирању извршне исправе, норма о 
забрани уговарања вансудског намирења у односу на физичка лица 
чини се „не погађа мету“ у довољној мери.

4.4. „Насушност“ системског приступа

Држимо да је основни разлог за увођење могућности вансуд-
ског принудног намирења, недостатак ефикасности обавезног суд-
ског извршења, временом услед бројних реформи, у српском за-
конодавству кроз пренос одређених судских функција на службена 
лица са јавноправним овлашћењима, прилично изгубио на својој 
убедљивости.82 У овом контексту, нарочито је значајно увођења 

82 Препоруке Савета Европе се залажу за постепено смањивање вансудских по-
слова које обављају судови кроз њихово поверавање другим лицима или ор-
ганима (енгл. „Not increasing but gradually reducing the non-judicial tasks en-
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јавних извршитеља – 2011. године,83 као и ренесанса јавних бележ-
ника у правном поретку Републике Србије – 2014. године.84

Сматрамо да принудна вансудска продаја предмета залоге, 
као решење скројено искључиво по мери заложног повериоца, не 
одговара српској правној традицији, снажно утемељеној на начелу 
audiatur at altera pars. Принудна наплата кроз дозвољену самопомоћ 
није спојива са архетипским разумевањем правде и правичности код 
српског народа у коме нема места било каквој процедури заснованој 
на принципу „кадија те тужи, кадија ти суди“.85

Из угла правне сигурности чини се далеко прикладнијим да 
поступак принудног уновчења предмета залоге води субјекат који 
није уједно и странка у поступку.86 Неко чија су овлашћења и дужно-

trusted to judges by assigning such tasks to other persons or bodies“). II. Council 
of Europe Committee of Ministers Rec (86)12, Concerning Measures to Prevent 
and reduce the Excessive Workload in the Courts, 16 September 1986. Опширнију 
расправу на ову тему вид.: Hano Ernst, „Dejudicijalizacija ovršnopravne 
funkcije“, Nuni, Adrian et al. (eds.), Civil Law Forum for South East Europe,
Skopje: GIZ, 2013, 445–453. Опширније о односу приватног и јавног система 
извршења вид.: Juan Pablo Correa Delcasso, „Efficiency in the Methods of En-
forcement of Judgments: Public vs Private Systems“, u Mads Andenas, Burkhard 
Hess, Paul Oberhammer (eds.), Enforcement Agency Practice in Europe, British In-
stitute of International and Comparative Law, 2005, 47–53.

83 У препорукама ЕУ које се баве овом облашћу користи се широка формулација 
да је јавни извршитељ (енгл. „enforcement agent“) лице које је од државе 
овлашћено да спроводи поступак извршења, без обзира да ли је запослен од 
државе или не. Recommendation Rec (2003)17 of the Committee of Ministers to 
member states on enforcement, (2003) 17, 3.1.2. Council of Europe Committee 
of Ministers. Ова дефиниција обухвата различита лица којима је заједничка 
одговорност за поступак извршења (на пример: „bailiff, huissier de justice, en-
forcement judge“ etc.). Rec (2003)17-expl.mem.., para. 9. Нарочит значај овој 
професији придаје и акт Европске комисије „European Commission on the
Efficiency of Justice (CEPEJ), Guidelines for a Better Implementation of the Exist-
ing Council of Europe’s Recommendation on Enforcement, adopted by the CEPEJ 
14th plenary meeting (Strasbourg, 9 – 10 December 2009).“

84 Опширније Милена Трговчевић Прокић, „Закон Краљевине Југославије о 
јавним бележницима“, Правна ријеч 20/2009, 283 и даље.

85 Н. Тешић (2019), 516. 
86 Према неким ауторима „зарад успостављања правне сигурности у нашем прав-

ном и привредном оквиру погодно решење у будућем грађанском законику 
било би укидање могућности уговарања вансудске продаје хипотековане не-
покретности, осим у случају постизања споразума о вансудском намирењу на-
кон доспелости обезбеђеног потраживања“. Срђан Стојилковић, „Вансудски 
поступак намирења хипотеке у новом Грађанском законику Србије“, Право и 
привреда 4–6/2015, 181. Чини се да саглашавање хипотекарног дужника са ван-
судским намирењем након доспелости не отклања кључне недостатке система 
вансудске продаје хипотековане непокретности, угроженост: интереса хипоте-
карног дужника, на пример у вези враћања вишка продајне цене (хиперохе), 
хипотекарних поверилаца слабијег ранга да ће заиста бити намирени по ре-
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сти у поступку детаљно разрађена, неко ко располаже одговарајућим 
стручним знањима и ресурсима,87 неко чије поступање подлеже кон-
троли суда, надлежног Министарства и Коморе као професионалне 
организације чији је члан.

Чини се да систем принудног извршења тражбине обезбеђене 
извршном хипотеком, онако како је данас постављен у српком праву, 
са јасним улогама свих субјеката у поступку треба mutatis mutandis 
применити и код принудног извршења на покретним стварима на ос-
нову извршне залоге:

1) јавни бележник сачињава уговор о залози/заложну изјаву у 
форми извршне исправе,

2) јавни регистар уписује извршну залогу,
3) јавни бележник ставља потврду о извршности на извршне 

исправу,
4) надлежни суд, на основу извршне исправе, доноси решење 

о извршењу,
5) јавни извршитељ, на основу решења о извршењу, спроводи 

поступак извршења,
6) лиценцирани проценитељ или судки вештак врши процену 

тржишне вредности премета залоге,88

доследу заснивања хипотеке; трећих лица која тврде да имају неко право које 
спречава извршење; закупца; купца непокретности у погледу стицања својине 
без терета, уласка у посед непокретности и сл. Ненад Тешић (2019), 497.

87 Приватни извршитељи као професионалци са посебним тренингом и вешти-
нама, финансијски заинтересовани за успешност извршења, обезбеђују брже 
и ефикасније извршење у поређењу са судским службеницима. Посредно, 
овај систем креира индиректне приходе за државу од пореза и од запошавања 
у приватном сектору. Вид: Alan Uzelac, „Improving Efficiency of Enforcement 
Proceedings, Recommendation on Enforcement of the Council of Europe and its Re-
levance for Transition Countries“, 2004, 12–13, http://www.academia.edu/, 4.9.2020. 
У Iталији је успостављен нешто другачији систем. Спровођење извршења је 
поверено извршитељима који су јавни службеници и припадају правосудној 
администрацији. Вид: Enforcement of judgements – Italy, http://ec.europa.eu/civ-
iljustice/enforce_judgement/enforce_judgement_ita_en.htm, (29.9.2020).

88 Уверени смо да се поступци судског и вансудског намирења из вредности 
предмета обезбеђења, како из непокретности, тако и покретних ствари морају 
одвијати уз уважавање начела независне процене тржишне вредности предмета 
обезбеђења. Чини се да утврђење тржишне вредности предмета обезбеђења у 
поступку принудног извршења, код нас мора ићи у правцу обавезног укљу-
чивања овлашћеног судског вештака или лиценцираног проценитеља у радњу 
процене тржишне вредности предмета уновчења, уз прецизна правила о уче-
шћу дужника и залогодавца када то није исто лице у избору лица које врши 
процену и могућност изјашњења дужника и залогодавца када то није исто лице 
на достављени налаз вештака/проценитеља.
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7) надлежни суд поступајући по правним средствима дужника 
и залогодавца када то није исто лице, као и трећих лица 
врши контролу законитости и правилности у поступању,89

8) надлежно Министарство правде врши надзор над радом 
јавних бележника и јавних извршитеља,

9) јавни бележници и јавни извршитељи одговарају цело-
купном имовином за штету проузроковану учесницима 
у поступку90 и дужни су да закључе уговор осигурању од 
професионалне одговорности,91

10) коморе јавних бележника92 и јавних извршитеља93 врше 
надзор над радом својих чланова.

Такав систем принудног намирења који подразумева учешће 
више непристрасних субјеката који се међусобно контролишу, уз 
више нивоа екстерног надзора законитости и правилности у раду, 
нужан је нарочито када се као залогодавци јављају потрошачи са 
којим би због изражене уговорне рањивости у овом контексту тре-
бало изједначити и микро предузећа. Ако залогодавац није потрошач 
већ обавља привредну делатност, али се не може подвести под микро 
предузећа, чини се примереним правило да се могућност вансудског 
намирења из предмета залоге подразумева, осим ако је другачије 
уговорено.

Уверени смо да такав приступ не одступа много од норматив-
ног решења предложеног у Нацрту Заједничког референтног окви-

89 „Закон о извршењу и обезбеђењу је предвидео три нивоа контроле извршитеља. 
Њихов рад надзире Министарство правде, јер им оно и поверава јавна 
овлашћења у области извршења и обезбеђења. Значајне контролне механизме 
има и Комора извршитеља као еснафско удружење које заступа интересе својих 
чланова. Из угла странака и других учесника извршног поступка најважније је 
питање судске контроле рада јавних извршитеља, јер само судска контрола, под 
условом да је делотворна и ефикасна може довести до обеснаживања незако-
нитих и неправилних одлука и радњи извршитеља.“ Никола Бодирога, „Судска 
контрола рада извршитеља“, Анали правног факултета у Београду 2/2015, 61.

90 За јавне бележнике – ЗЈБ, чл. 58, ст. 1. За јавне извршитеље – ЗИО, чл. 498, ст. 1.
91 Јавни бележник је дужан да пре почетка рада закључи уговор о осигурању за 

штету коју би могао проузроковати обављањем делатности. ЗЈБ чл. 59, ст. 1. За 
јавне извршитеље – ЗИО, чл. 478, ст. 1, тач. 1.

92 Комора јавних бележника се стара да јавни бележници савесно и у складу са 
законом и својом заклетвом обављају своје послове и у том циљу врши над-
зор над радом јавних бележника, покреће и спроводи дисциплински поступак у 
складу са овим законом. ЗЈБ чл. 119, ст. 1, тачка 2.

93 Јавни извршитељ дужан је да поштује Етички кодекс јавних извршитеља и 
Стандарде професионалног понашања јавних извршитеља. Етички кодекс 
јавних извршитеља доноси Комора, а Стандарде професионалног понашања 
јавних извршитеља министер правде. ЗИО, чл. 497.
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ра за европско приватно право (DCFR), где је вансудско намирења 
правило, тако да му обезбеђени поверилац може приступити увек 
осим ако је уговорено супротно.94 Међутим, потрошачи уживају по-
себну заштиту, тако да се залога на добрима потрошача може принуд-
но реализовати само преко суда или другог субјекта са јавноправним 
овлашћењима. Ово осим ако је након доспелости залогодавац – по-
трошач сагласио са вансудским намирењем.95

Nenad TEŠIĆ, PhD
Assistant Professor at the University of Belgrade – Faculty of Law

ON ENFORCEABILITY OF PLEDGE REGISTRY 
EXCERPT

Summary

The purpose of real security right in the modern market is ex-
tremely complex and demanding. On the one hand, the main function of 
the security right is to interact with the enforcement procedure norms 
to empower efficient realization of the secured creditor primary interest 
(enabling forced collection of claims), and on the other hand, not to ne-
glect the interests of consumer security provider, especially in preserv-
ing their human dignity and minimum existence. Only in described way, 
„the market of secured loans can survive and develop for the benefit of 
secured creditors and security providers, but also in the public interest of 
the society as a unity“.

Principally guided by these seemingly contradictory concerns, au-
thor conducted an analysis of the relevant laws in Serbia, identified nu-
merous inconsistencies and finally suggested the way to eliminate weak-
nesses through a consistent and systematic legislative approach.

1) If according to the general rules of public notary law, the agree-
ment can be made in the form of an execution title, and if in 
the case of a hypothec such a way of creating an enforceable 

94 „Unless otherwise agreed, the secured creditor may carry out extra-judicial enforce-
ment of the security right“. DCFR IX. – 7:103: (1).

95 „A security right in an asset of a consumer can only be enforced by a court or 
other competent authority, unless after default the consumer security provider has 
agreed to extra-judicial enforcement. DCFR IX. – 7:103. Било какав споразум 
закључен пре доспелости усмерен на пренос својине на оптерећеном добру по 
доспелости или са таквим ефектом је ништав. DCFR IX. – 7:105 (1).
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record in front of public notary is well accepted in business and 
legal practice, than there is no justifiable reason not to act in 
the same way in the field of registered pledge.

2) If according to the Law on Enforcement and Security, the ex-
cerpt from the register of pledges is an executive title eligible 
for a motion for execution, there is no reason to require the ex-
ecution creditor to meet any additional conditions imposed by 
Law on registered pledge.

3) If the notion of the consumer has been transposed from EU ac-
quis to Serbian national law and if its content has been well – 
defined by legal scholars and in the practice of ECJ, there is no 
reason to keep the legal phrase „natural person who does not 
perform economic activity“ with more or less identical mean-
ing, in the Law on Registered Pledge. In this context, similar 
protection against a secured creditor should be guaranteed to 
entrepreneurs, individual farmers and micro-enterprises (ac-
cording to Serbian Law up to € 700,000 of annual operating 
income and around 10 employees).

Key words: pledge registry excerpt, enforceability clause, mixed court/
public enforcement agent procedure, out-of-court execu-
tion.


