
 

 

 

 

ПОЈАМ И ПОЛОЖАЈ ЗАЛОЖНОГ ПОВЕРИОЦА 

 

 

 

 

  

Појам заложног повериоца 

 

Појам заложног повериоца даје се у одредбама члана 49. Закона о 

стечају, у ставу 5, 6. и 7, који су унети Законом о изменама и допунама 

Закона о стечају („Службени гласник РС“, бр. 83/14). Заложни поверилац се 

дефинише као поверилац који има заложно право на стварима и правима 

стечајног дужника о којима се воде јавне књиге или регистри, а немају 

новчано потраживање према стечајном дужнику које је тим заложним 

правом обезбеђено. Посебно је наглашено у дефиницији заложних 

поверилаца да они немају новчано потраживање према стечајном дужнику 

које је тим заложним правом обезбеђено, што га и разликује од разлучног 

повериоца, што значи да је стечајни дужник заправо био треће лице које је 

дозволило да се на његовој имовини упишу заложна права ради обезбеђења 

извршења обавеза које нису његове обавезе – дуговања, већ обавезе трећег 

лица.  

Законодавац наглашава да заложни повериоци нису стечајни и нису 

разлучни повериоци, управо да би се јасно разликовала њихова позиција и 

уочила сва специфичност њиховог положаја.  

Заложни поверилац и заложни дужник нису у тој ситуацији били у 

међусобном пословном односу из кога је настао дуг који се обезбеђује 

заложним правом, већ су једино и искључиво у односу по основу 

успостављеног заложног права.  

Заложни повериоци нису повериоци стечајног дужника, већ само 

имају заложна права на стварима стечајног дужника. 

Положај заложног повериоца мора се сагледати кроз неколико 

кључних тачака стечајног поступка.  
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Покретање стечајног поступка 

  

Пре свега треба решити да ли заложни поверилац има право 

покретања стечајног поступка у односу на заложног дужника. Судска 

пракса је, лицу које нема потраживање према стечајном дужнику, већ само 

уписана заложна права на његовој имовини, ускратила право да буду 

предлагачи стечаја. Таква лица заправо немају потраживање према 

стечајном дужнику, па је то разлог због кога им је ускраћено право да 

подносе предлог за отварање поступка стечаја. Права која они имају су 

уписана у јавне књиге и стварноправног су карактера, али их постојање тих 

права у односу на стечајног повериоца не чини повериоцима у 

облигационом смислу. У случају да су испуњени услови за реализацију 

заложног права они могу покренути поступак њене судске или вансудске 

реализације. Управо је то и разлог зашто им је ускраћено право да поднесу 

предлог за покретање стечаја. Стога заложни повериоци нису овлашћени 

предлагати стечајеве. 

 

Обавештење о заложном праву 

 

Следеће питање је да ли заложни поверилац има обавезу да пријави 

своје потраживање, односно постојање свог права и како га остварује. 

Закон дефинише да су заложни повериоци дужни да у року за 

подношење пријаве потраживања обавесте суд о заложном праву уз 

достављање доказа о постојању заложног права и изјаве о износу новчаног 

потраживања према трећем лицу, које је тим правом обезбеђено на дан 

отварања стечајног поступка чиме стичу својство странке у стечајном 

поступку. Оваквим приступом законодавца заложни поверилац је под 

условом пријаве постао нови учесник у стечајном поступку. 

Законодавац је, предвидео да су заложни повериоци дужни да, ради 

остварења права, у року за подношење пријава потраживања обавесте суд о 

заложном праву. То значи да они имају обавезу да у року од 120 дана 

доставе обавештење које ће у прилогу садржати и потребне доказе о 

постојању заложног права и о висини новчаног потраживања које је 

наведеним правом обезбеђено. Веома је значајно достављање доказа о 

постојању заложног права али посебно доказа и изјаве о износу новчаног 

потраживања према трећем лицу које је тим правом обезбеђено, јер је тај 

износ непознат самом стечајном дужнику. Тај износ потиче из уговорног 

односа заложног повериоца и трећег лица, а директно утиче на висину 
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износа који ће се реализацијом заложног права на имовини стечајног 

дужника намирити заложном повериоцу.  

Дакле, заложни поверилац не пријављује своје потраживање, већ 

само у истом року у коме се врше пријаве потраживања, треба да обавести 

стечајне органе о постојању свог права.  

И према ранијој пракси судова заложни поверилац није био дужан да 

поднесе пријаву потраживања, нити је губио права због пропуштања 

подношења пријава, с обзиром да се ради о стварним правима, те да заправо 

он и нема потраживања према стечајном дужнику која би се у стечају могла 

пријавити, већ само одређено стварно право о коме је потребно обавестити 

суд. Увидом у јавне књиге заправо и сам стечајни управник је морао уочити 

да постоје заложна права трећих лица уписана на имовини стечајног 

дужника.  

Различита тумачења су проузрокована законском терминологијом 

према којој је заложни поверилац „дужан“ да у року за подношење пријаве 

потраживања, (а то значи 120 дана од дана објављивања огласа о отварању 

стечајног поступка у „Службеном гласнику Републике Србије“) обавести 

суд о свом заложном праву, јер се због успостављања обавезе – дужности 

да поступи на наведени начин, поставило питање како на њихова права 

утиче пропуштање поступања на наведени начин.  

Обавештење о постојању свог заложног права уз достављање 

доказима о постојању права и о износу новчаног потраживања које се 

наведеним правом обезбеђује, свакако је значајна информација за стечајног 

управника и друге стечајне органе који некада због несређених књига или 

пропуста у књигама у којима су евидентирана права и обавезе не могу да 

утврде да ли одређено право постоји и у ком обиму – износу.  

Заложни поверилац своја права не може изгубити уколико не 

обавести стечајне органе о њиховом постојању у наведеном року. Стварна 

права се не могу изгубити невршењем, па ни заложна права не могу 

престати, нити заложни поверилац у остварењу истих може бити ограничен 

због чињенице да није обавестио стечајне органе о постојању свога права.  

Последица необавештавања суда о постојању заложног права у року 

за подношење пријава потраживања, огледа се у даљем положају заложног 

повериоца у стечајном поступку.  

Уколико поднесе наведено обавештење у одређеном року, поверилац 

ће стећи својство странке у поступку, па ће му на располагању у даљем 

току стечајног поступка, бити све оне процесне могућности које имају и 

друге странке у поступку.  
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Уколико, међутим, не поднесе обавештење, та права и могућности 

неће имати. Пропуштањем обавештења заложни поверилац себе доводи у 

неповољнији положај у погледу реализације свог заложног права, иако исто 

није изгубио.  

 

Обавештење после рока и непотпуно обавештење 

 

У пракси се поставило питање шта ако заложни поверилац обавести 

суд о постојању свог заложног права, али не у року од 120 дана, већ 

касније, те какав је његов положај у тој ситуацији.  

Заложни поверилац од тренутка када обавести суд о заложном праву, 

па и када је он обавештење доставио по истеку законом прописаног рока, 

односно у каснијој фази стечајног поступка, стиче својство странке и сва 

права која му у даљем току поступка као странци припадају, док би она 

права која је због неблаговременог обавештења пропустио, односно оне 

законске могућности које је пропустио у поступку пре достављања његовог 

обавештења (јер није имао својство странке у поступку) била за њега трајно 

пропуштена, односно он се не би могао позивати на иста.  

Ако уз обавештење нису достављени докази о постојању заложног 

права или обавезне изјаве о износу обезбеђеног новчаног потраживања, то 

неће утицати на стицање својства странке за заложног повериоца, јер се 

постојање његовог заложног права може утврдити и из јавних књига, с 

обзиром да су према дефиницији заложног повериоца то повериоци који 

имају заложно право на стварима или правима стечајног дужника о којима 

се воде јавне књиге или регистри, што стечајни управник увек може 

утврдити и проверити.  

У пракси је велики проблем утврдити висину износа потраживања 

заложног повериоца и суд покушава да то реши користећи своја овлашћења 

из Закона о парничном поступку који се сходно примењује и у стечају, али 

је све то одуговлачило поступак и управо у циљу убрзања поступка и 

омогућавања заложном повериоцу да на најбржи начин оствари своја права, 

уведена је обавеза да уз обавештење доставе и изјаве о висини 

потраживања.  

Ако достави обавештење, а не достави дате изјаве, заложни 

поверилац стиче својство странке у поступку, али странке на којој је терет 

да докаже постојање и висину потраживања које је обезбеђено наведеним 

заложним правом, јер ће његово право бити оспорено.  
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Стога ако не обавести суд или обавести суд уз непотпуну 

документацију, заложни поверилац не губи права на приоритетно намирење 

из средстава добијених продајом заложним правом оптерећене ствари, али 

знатно отежава свој положај, јер уколико није странка у поступку, неће 

моћи да утиче на даљи ток поступка, што утиче и на могућност његовог 

намирења.  

Дакле, заложни поверилац, иако законодавац предвиђа да је дужан да 

у року за подношење пријаве потраживања обавести суд о заложном праву, 

наведену обавезу нема под претњом губитка права, већ достављањем истог 

обавештења заправо стиче значајно повољнији положај у стечајном 

поступку, јер постаје странка наведеног поступка, па су му на располагању 

и сва правна средства која штите странке у наведеном поступку.  

 

Листа поверилаца 

 

Значај потребе обавештења суда о постојању заложног права на 

имовини стечајног дужника огледа се и у чињеници да је закон предвидео 

да ће стечајни управник у листи свих поверилаца за које је сазнао из 

пословних књига и пријава потраживања, посебно евидентирати заложне 

повериоце, уз разлучне и излучне повериоце, као и уз запослене код 

стечајног дужника за износе неисплаћених зарада. То указује да је потребно 

већ од састављања листе поверилаца од стране стечајног управника 

евидентирати и јасно издвојити и заложне повериоце. Потврду става да 

изостанак обавештавања суда о постојању заложног права не води губитку 

наведеног права, даје и законска одредба према којој се ова листа 

поверилаца која мора садржати издвојене заложне повериоце, сачињава на 

основу сазнања из пословних књига и остале документације стечајног 

дужника, из других података, као и из пријава потраживања. То указује да 

се и из других извора, као што су пословне књиге и документација 

стечајног дужника или увид у јавне књиге, може и треба утврдити 

постојање заложног повериоца, а потом унети у наведену листу која се 

формира у складу са одредбама члана 107. Закона о стечају. У наведеној 

листи за сваког повериоца је предвиђено да се морају навести подаци о 

његовом пословном имену и седишту, износу потраживања са одређеним 

главним дугом и обрачунатом каматом, правним основом потраживања и 

стварима на којима постоји разлучно и излучно право, уз изузетак који се 

односи управо и једино само на заложне повериоце у односу на које се 

наводе само подаци о пословном имену, односно имену и седишту 
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повериоца, те стварима на којима постоји заложно право, а не и други 

подаци који су обавезни за све друге повериоце. То је последица чињенице 

да заложни поверилац нема потраживање према стечајном дужнику, па 

нема ни обавезу, нити могућност пријаве потраживања и навођења 

потраживања, а самим тим ни раздвајања главног дуга и камате, што је 

иначе дужност сваког повериоца стечајног дужника. Правни основ 

потраживања није неопходно навести, јер је он јасан из саме позиције 

заложног повериоца. Заложни поверилац има уписано заложно право и то је 

управо основ његовог положаја, а и разлог по коме се он налази у листи и 

то у посебном издвојеном статусу. 

 

Одређивање мера обезбеђења 

 

Чланом 62. Закона о стечају, стечајни судија по службеној дужности 

или на захтев подносиоца предлога за покретање стечајног поступка, 

решењем о покретању претходног стечајног поступка, може одредити мере 

ради спречавања промене имовинског положаја стечајног дужника, односно 

уништавања пословне документације ако постоји опасност да ће стечајни 

дужник отуђити имовину, односно уништити документацију до отварања 

стечајног поступка.  

Као једна од мера дефинисана тачком 4. став 2. члана 62. Закона о 

стечају је и мера забране или привременог одлагања спровођења извршења 

према стечајном дужнику укључујући и забрану или привремено одлагање 

које се односи на остварење права разлучних и заложних поверилаца.  

Наведена мера до измена и допуна Закона о стечају је била 

могућност која се односи на остварење права разлучних поверилаца, али је 

увођењем заложног повериоца у Закон о стечају и наглашавањем њихове 

специфичности, настала потреба да и они буду обухваћени могућношћу 

изрицања наведене мере обезбеђења. 

Стога забрана или привремено одлагање спровођења извршења 

према стечајном дужнику, укључујући и забрану или привремено одлагање 

које се односи на остварење права разлучних и заложних поверилаца, 

значајна је мера за очување имовине стечајног дужника у непромењеном 

обиму и вредности до отварања стечајног поступка, па се стога као мера 

обезбеђења у фази претходног поступка најчешће и одређује. У супротном, 

заложни поверилац би могао да покрене или спроведе поступак реализације 

свог заложног права на имовини стечајног дужника, што би једнако могло 



7 

 

погодити стечајног дужника, као и реализација права разлучних 

поверилаца.  

Све одређене мере обезбеђења важе до окончања претходног 

стечајног поступка и стечајни судија их може у било које доба условити 

или укинути, а оне се сходно изричитим одредбама закона могу укинуити 

или изменити под условом и на начин који су Законом о стечају прописани 

за укидање и условљавање забране извршења. 

 

Укидање мера обезбеђења 

 

 Чланом 93. став 3. Закона о стечају предвиђено је да су у случају 

изрицања мере забране извршења или намирења из члана 62. став 2. Закона 

стечајни дужник, стечајни органи дужни да обезбеде адекватну заштиту 

имовине на начин којим ће се осигурати да вредност и стање имовине 

остају непромењени. Према закону на писани захтев разлучног повериоца 

може се донети одлука о укидању или условљавању мера обезбеђења из 

члана 62. став 2. тачка 4. Закона о стечају, а то значи мера забране или 

привременог одлагања спровођења извршења према стечајном дужнику, 

укључујући и забрану или привремено одлагање које се односи на 

остварење права разлучних и заложних поверилаца или забране извршења и 

намирења, која наступа као последица отварања стечајног поступка према 

ставу 1. члана 93. Закона о стечају, а у односу на имовину која је предмет 

разлучног права ако: 

1. стечајни дужник или стечајни управник нису на адекватан начин 

заштитили предметну имовину која је предмет разлучног права, тако да је 

њена безбедност изложена ризику; 

2.  ако се вредност предметне имовине смањује, а нема друге 

могућности да обезбеди примерена и ефикасна заштита од смањења 

вредности имовине.  

Евидентно је да према наведеној норми суд поступа само на захтев 

разлучног повериоца, иако се сходно члану 62. став 2. тачка 4. Закона о 

стечају, наведена мера може односити и на заложног повериоца. 

Законодавац није предвидео могућност подношења писменог захтева 

заложног повериоца за наведену заштиту, нити уопште могућност да се 

поступањем у смислу члана 93. Закона о стечају штите права заложног 

повериоца.  

Одредбом члана 93. Закона предвиђено је да стечајни судија на 

писани захтев разлучног повериоца који садржи процену вредности 
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имовине која је предмет разлучног права, а коју је сачинило овлашћено 

стручно лице најкасније годину дана пре отварања стечајног поступка, 

доноси одлуку о укидању или условљавању мера обезбеђења из члана 62. 

став 2. и 4. Закона или забране извршења или намирења у односу на 

имовину која је предмет разлучног права ако је вредност предметне 

имовине мања од износа обезбеђеног потраживања тог повериоца, а 

предметна имовина није од кључног значаја за реорганизацију. Видљиво је 

да ни у цитираној норми није предвиђено једнако право заложних 

поверилаца да писменим путем захтевају укидање или условљавање мера 

обезбеђења из члана 62. став 2. тачка 4. Закона о стечају које такође 

подразумевају и забрану или привремено одлагање које се односи на 

остварење права заложних поверилаца, као ни укидање забране извршења 

настале у смислу члана 93. став 1. Закона о стечају. 

Поред наведеног, на предлог разлучног повериоца стечајни судија 

може да донесе одлуке о адекватној заштити имовине која је предмет 

обезбеђења његовог потраживања одређивањем законом предвиђених мера 

које подразумевају: 

1. исплату редовних новчаних надокнада разлучном повериоцу чији 

је износ једнак износу за који се умањује вредност имовине или накнада за 

стварне или предвиђене губитке; 

2. замена имовине или одређивање додатне обезбеђене имовине 

довољне да надокнади смањење вредности или губитак; 

3. подела прихода или дела прихода добијених коришћењем имовине 

која је предмет обезбеђеног потраживања разлучном повериоцу до висине 

његовог обезбеђеног потраживања или предаја средстава добијених 

отуђењем ове имовине ако је имовину отуђио стечајни дужник пре или 

током претходног стечајног поступка; 

4. поправка одржавања осигурања или мере посебног обезбеђења или 

чувања имовине; 

5. друге заштитне мере или друге врсте надокнаде за које стечајни 

судија сматра да ће заштити вредности имовине разлучног повериоца. 

Ни овај вид заштите није предвиђен за заложног повериоца, иако се 

сходно изнетом мере обезбеђења могу односити и на њега, односно могу 

значајно ограничити и његова права, а примена наведених мера их једнако 

као код разлучног повериоца може и умањити или довести до њиховог 

губитка, што се жели избећи управо заштитом имовине која је предмет 

обезбеђења код разлучних поверилаца. Нејасан је разлог зашто идентична 

заштита није као могућност предвиђена и у ситуацији када се ради о 
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заложним повериоцима који су обавештењем суду стекли својство странке 

у поступку. 

Другачији начин регулисања заштите разлучних поверилаца, који 

имају заложна права на имовини стечајног дужника успостављена ради 

обезбеђења потраживања према стечајном дужнику и заложних поверилаца 

који имају заложна права успостављена на имовини стечајног дужника ради 

обезбеђења потраживања према трећим лицима, доводи до значајно 

другачије позиције разлучних и заложних поверилаца у погледу 

могућности реализације заложног права.  

Не може се наћи оправдање за изостанак заштите заложних 

поверилаца на начин којим се у смислу члана 93. Закона штите разлучни 

повериоци од умањења вредности заложним правом оптерећене ствари или 

мерама обезбеђења донетим у смислу члана 62. Закона о стечају, односно 

забране извршења која наступа по члану 93. став 1. Закона. 

 

Заложни поверилац у уновчењу и деоби стечајне масе 

 

Могућност намирења свих поверилаца, па и остварења заложног 

права заложног повериоца у стечају зависи од уновчење стечајне масе, а за 

заложног повериоца дела стечајне масе на којој он има уписано заложно 

право.  

У поступку продаје разлучни повериоци имају значајну улогу и 

значајне могућности којима обезбеђују свој положај. Ако заложни 

поверилац обавести суд о постојању свог заложног права у фази која 

претходи продаји имовине и њеној деоби и тиме стекне статус странке у 

конкретном стечајном поступку и заложни поверилац ће имати скоро иста 

права као и разлучни поверилац у фази предаје имовине. Тако ће ако стекне 

својство странке заложни поверилац моћи да се користи правима која су 

дефинисана чланом 133. Закона о стечају за разлучног и заложног 

повериоца, а којима се обезбеђује и побољшава положај ових поверилаца у 

продаји и уновчењу имовине стечајног дужника.  

Заложни поверилац који је стекао својство странке у поступку, у 

складу са одредбама члана 133. Закона о стечају ће своје право моћи да 

заштити подношењем предлога о повољнијем начину уновчења имовине у 

односу на предлог из обавештења о предложеној продаји који је стечајни 

управник дужан да му достави. О овом предлогу одлучиће стечајни судија. 

Предлог се мора односити на заложним правом оптерећену ствар, односно 

на предвиђену продају наведене ствари. У том погледу заложни поверилац 
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је изједначен са разлучним у погледу обавезе да му се доставља 

обавештење и права да предложи повољнију продају.  

Закон предвиђа да повериоци и друга заинтересована лица могу 

поднети приговор и на предложену продају, најкасније у року од 10 дана 

пре предложеног датума продаје или преноса, па и заложни поверилац има 

права на подношење наведеног приговора. Ово право му се може признати 

и уколико нема својство странке у поступку, јер га имају и друга 

заинтересована лица, а не само странке. 

Заложни поверилац такође има права да стави приговор на извршену 

продају, уколико за то постоји основ, али само уколико има статус странке 

у поступку. Приговор, као и приговор других поверилаца не утиче на 

извршену продају, већ представља основ за утврђивање одговорности 

стечајног управника ако је штета настала радњом управника у поступку 

продаје. Основ овог приговора може бити превара, пристрасно понашање 

стечајног управника, непотпуно дато обавештење или било који други 

разлог из кога произлази да је стечајни управник водио поступак продаје на 

штету стечајне масе.  

Када се прода имовина која је била предмет обезбеђења потраживања 

(разлучних или заложног повериоца) из остварене цене, првенствено се 

намирују трошкови продаје и други неопходни трошкови, награда стечајног 

управника, а потом се исплаћују разлучни, односно заложни повериоци у 

року од 5 дана од дана када је управник примио средства по основу продаје 

имовине. То је тренутак и начин на који ће и заложни повериоци бити 

намирени до висине износа свог обезбеђења. Ако после намирења 

разлучних и заложних поверилаца преостану средства, преостали износ 

унеће се у деобну масу ради поделе стечајним повериоцима.  

Овај тренутак је пресудан за реализацију заложног повериоца у 

стечају заложног дужника. Тада је неопходно поуздано утврдити постојање 

и висину дуга који треће лица има према заложном повериоцу, а који је 

обезбеђен успостављањем заложног права на имовини стечајног дужника.  

Постојање дуга свакако је услов за реализацију заложног права као 

акцесорног права којим се обезбеђује наплата потраживања.  

Уколико је главни дужник треће лице измирило потраживање или је 

оно на неки од законом предвиђених начина престало да постоји, нпр. 

компензацијом или конфузијом или на неки други законом предвиђени 

начин, у тренутку када је потребно, по продаји заложним правом 

оптерећене ствари, исплатити заложног повериоца, више нема потраживања 

која је било предмет обезбеђења, па тиме ни права приоритетног намирења 
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по основу уписаног заложног права као акцесорног права, па се у тој 

ситуацији сва средства која су добијена продајом заложним правом 

оптерећене ствари уносе у деобну масу ради поделе стечајним повериоцима 

кроз главну деобу.  

Ако, међутим, потраживање које је било обезбеђено заложним 

правом и даље постоји, односно исто није измирено или на други начин 

престало, суд мора утврдити да ли је наведено потраживање доспело, јер се 

не ради о дуговању стечајног дужника да би отварањем поступка стечаја 

аутоматски доспеле све његове обавезе, већ о дуговању трећег лица, па се 

доспелост тих обавеза одређује према уговореним условима, односно 

роковима међу странкама. Уколико потраживање није доспело до тог 

тренутка, стечајни управник нема овлашћења да исплати средства добијена 

на име продаје заложним правом оптерећене ствари заложном повериоцу, 

јер би то значило да на наведени начин он измирује дуг дужника пре 

доспећа и доводи до реализације заложног права исплатом добијеног 

износа пре но што су се стекли законски услови за то.  

Стога стечајни дужник може покренути и спровести поступак 

продаје заложним правом оптерећене ствари, без обзира на доспеће дуга 

који се обезбеђује заложним правом, као и без обзира на постојање 

наведеног дуга, али уколико дуг није доспео или је на неки од законом 

предвиђених начина престао да постоји, нема овлашћење да изврши уплате 

заложном повериоцу. Разлика је, међутим, што се у случају да дуга више 

нема, средства уносе у деобну масу ради расподеле стечајним дужницима, 

док је спорно како поступити у ситуацији када дуг и даље постоји, али није 

доспео за наплату.  

Уколико би се тумачило да је продајом дошло до пропасти заложним 

правом оптерећене ствари, могло би се сматрати да, уколико у тренутку 

реализације продаје заложним правом оптерећене ствари дуг ради чијег 

обезбеђења је залога успостављена, није доспео долази до гашења залоге. 

Овакво становиште би довело до исхитрене продаје заложним правом 

оптерећене ствари од стране стечајног управника, у случају да дугови који 

су се обезбеђивали успостављеним залогама нису већ доспели пре отварања 

стечајног поступка над заложним дужником. Заложном повериоцу као 

носиоцу права приоритетног намирења, међутим, на наведени начин било 

би одузето обезбеђење, односно ускраћена могућност да се у случају да 

није наплатио своје потраживање од дужника по доспелости, може 

наплатити из заложним правом оптерећене ствари која је пре тога већ 

продата, иако стечајни поступак још није окончан. То су разлози због којих 
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се чини да он не може у тој фази поступка бити лишен свог средства 

обезбеђења. 

Ипак, ни стечајни управник нема могућности да исплати заложног 

повериоца пре доспећа обавезе за чије обезбеђење је залога уписана, али ни 

наведена средства не би могао бесповратно унети у деобну масу, тумачећи 

да су угашена заложна права, већ би их све до завршне деобе морао држати 

као средства резервисана за намирење заложног повериоца, уколико до тада 

доспе и не буде измирен дуг који је наведеним заложним правом обезбеђен. 

Управо је то најкритичнија тачка у реализацији заложних права, а 

законодавац то није регулисао.  

Уколико је неспорно да дуг који је обезбеђен успостављањем 

заложног права, односно потраживање постоји и да је доспело, а 

неизмирено је, као следећа спорна тачка у реализацији права заложног 

повериоца и поступању стечајних органа, појављује се питање утврђивања 

висине дуговања, од чега ће директно зависити и износ за који се заложни 

поверилац може наплатити из средстава добијених заложним правом 

оптерећене ствари.  

За утврђивање те висине значајна је документација коју је заложни 

поверилац доставио уз обавештење о постојању свог заложног права, а која 

се односила на основ и висину дуга у тренутку отварања стечаја. Уколико 

стечајни управник на основу расположиве документације стечајног 

дужника и документације коју му је доставио заложни поверилац уз 

обавештење, као неспорним утврди висину потраживања које је било 

обезбеђено залогом, а уз услов да је исто доспело и да није измирено у 

целини или делимично, дужан је да исплати заложног повериоца, у истом 

року у којем је дужан да исплати и разлучног повериоца, а то значи у року 

од 5 радних дана.  

Уколико, међутим, стечајни управник оспорава висину потраживања 

које је обезбеђено заложним правом, иста би морала бити утврђена у 

парничном поступку. Све до окончања наведеног парничног поступка 

правноснажном судском одлуком, стечајни управник не сме да исплати 

заложног повериоца, али би морао да резервише средства добијена 

продајом заложним правом оптерећене ствари и иста ни на који начин не 

умањи до правноснажног решења о праву заложног повериоца, односно о 

висини дуга који је истим обезбеђен. 

Обавеза резервације средстава добијених продајом заложене ствари 

постоји и у ситуацији у којој би стечајни управник оспорио постојање 

заложног права, па утврђење истог буде предмет парничног поступка.  
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У складу са одредбама Закона о стечају стечајни поступак би се 

могао закључити и пре окончања свих парничних поступака у ком случају 

се морају резервисати средства за намирење поверилаца из наведених 

поступака, а иста средства ће у случају да повериоци не успеју у том 

поступку бити подељена кроз накнадну деобу у складу са принципима 

главне деобе. 

Ако су испуњени сви наведени законски услови за исплату заложног 

повериоца, стечајни управник је дужан да изврши намирење истог 

исплатом из средстава добијених продајом, али има обавезу и да одмах 

предузме све радње ради остварења регресних права од дужника чију је 

обавезу тиме измирио, 

 

Заложни поверилац у органима стечаја 

 

Разматрајући положај заложних поверилаца у стечајним органима 

законодавац је изричито предвидео да они не могу да бирају и буду бирани 

у Скупштину поверилаца и Одбор поверилаца.  

Скупштина поверилаца и Одбор поверилаца су поверилачки органи у 

стечајном поступку, а заложни повериоци заправо нису повериоци у пуном 

смислу те речи, јер немају потраживање према стечајном дужнику, већ само 

имају одређена стварна права уписана на имовини стечајног дужника.  

Одређење законодавца да заложни повериоци не могу да бирају и 

буду бирани у поверилачке органе директна је последица таквог њиховог 

положаја.  

 

Заложни поверилац у продаји стечајног дужника 

као правног лица 

 

У случају продаје стечајног дужника као правног лица, статус и 

положај заложних поверилаца изједначен је са положајем разлучних 

поверилаца стечајног дужника.  

Тако заложни поверилац има права да буде претходно обавештен о 

наведеном начину продаје, те да евентуално у складу и са овлашћењима из 

члана 133. Закона о стечају, предложи повољнији начин уновчења имовине 

на којој има заложно право.  

Одлуку о таквом предлогу заложног повериоца ће у року од 5 дана од 

подношења, донети стечајни судија уз обавезу да процени целисходност 

продаје стечајног дужника као правног лица, као и да ли су процене 
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вредности стечајног дужника као правног лица и имовине која је предмет 

заложног права извршене у складу са стандардима, те да ли се таквом 

продајом постиже очигледно неповољније намирење разлучног и заложног 

повериоца у односу на одвојену продаје те имовине.  

Ако усвоји предлог заложног повериоца, стечајни судија закључком 

налаже стечајном управнику предузимање неких од законом изричито 

прописаних мера. Те мере су:  

1. одлагање извршења; 

2. вршење нове процене целисходности предвиђеног начина 

уновчења или процене вредности стечајног дужника као правног лица, 

односно имовине која је предмет заложног права; 

3. издавање имовине на којој постоји заложно право из имовине 

стечајног дужника која се продаје као правно лице и њену одвојену продају; 

4. друге мере у циљу заштите интереса заложног повериоца. 

Према изнетом све мере које штите разлучног повериоца штите и 

заложног повериоца и стечајни судија их може одредити. 

Како се продаја стечајног дужника као правног лица врши без терета, 

а купац и стечајни дужник не одговарају за обавезе повериоцима, то ће 

реализацију заложног права, заложни повериоци остварити у односу на 

стечајну масу, а само заложно право на делу имовине стечајног дужника ће 

бити брисано после продаје стечајног дужника као правног лица. То је 

специфичност реализације заложног права у стечајном поступку. 

У случају продаје стечајног дужника као правног лица намирење 

заложног повериоца је предвиђено дефинисањем њиховог права приоритета 

у деоби средстава остварених продајом према рангу приоритета који су 

стекли у складу са законом, јер је могуће да буде више заложних 

поверилаца у рангу приоритета, а и сразмерно процењеном учешћу 

вредности имовине која је предмет обезбеђеног права у односу на 

процењену вредност правног лица.  

Заложни повериоци ће се намирити у случају да је стечајни дужник 

продат као правно лице у сразмери учешћа имовине на којој су имали 

залогу у укупној имовини стечајног дужника, односно њене вредности. 

 

Заложни поверилац у реорганизацији 

 

Закон је прописао положај заложног повериоца и у случају 

реорганизације. 
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Пре свега, као обавезни део садржине плана је предвиђено да се мора 

предвидети опис поступка продаје имовине уз навођење имовине која ће се 

продати са заложним правом или без њега и намену прихода од такве 

продаје. 

Тиме је евидентно да од самог тренутка сачињавања плана морају да 

се имају у виду и штите интереси и положај заложних поверилаца, као и да 

се сви морају обавестити о постојању таквих поверилаца и о обиму 

њихових права. 

Мере за реализацију плана реорганизације које Закон о стечају 

предвиђа подразумевају између осталог и извршење, измене или одрицање 

од заложног права. Наведена норма не дефинише посебно положај 

заложног повериоца, већ говори о могућности извршења измене или 

одрицања заложних права на којим правима је заснован и положај заложног 

и положај разлучног повериоца, па у суштини представља могућност да се 

у оквиру мера плана реорганизације на наведени начин – извршењем, 

изменама или одрицањем, промени положај и разлучних поверилаца, као и 

заложних поверилаца, јер једни и други своје право заснивају на заложним 

правима уписаним на имовини стечајног дужника. 

Закон изричито предвиђа да заложни повериоци не могу гласати о 

плану реорганизације.  

Овакав став законодаваца је последица чињенице да заложни 

повериоци немају потраживања према стечајном дужнику, већ само 

заложна права уписана на једном делу имовне стечајног дужника.  

Законодавац је изричито предвидео да се права заложних поверилаца 

који нису разлучни повериоци, не могу мењати или умањити планом 

реорганизације, без њихове изричите сагласности.  

Дакле, заложни повериоци морају бити  наведени у плану 

реорганизације. Заложни повериоци не гласају о плану реорганизације. 

Гласањем других поверилаца не могу се променити или умањити права 

заложних поверилаца уколико они на то нису изричито пристали пре 

гласања о плану.  

Решење којим стечајни судија потврђује усвајање плана 

реорганизације, као и решење које у случају да план не буде изгласан 

констатује да план није усвојен, обавезно се доставља и заложним 

повериоцима који могу сходно изричитим одредбама закона изјавити и 

жалбу на наведено решење.  

Успостављањем обавезе доставе решења о потврди усвајања плана 

или констатације да план није усвојен и заложном повериоцу поред 
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стечајних и разлучних поверилаца стечајног дужника и подносиоца плана и 

давањем права заложном повериоцу, да уложи жалбу на овакво решење, 

дата му је могућност заштите од могућих злоупотреба и повреда његовог 

права, јер у случају да је усвојеним планом реорганизације дошло до 

промене или умањења његових права (без његове претходне изричите 

сагласности), у поступку по жалби наведено противзаконито поступање 

било би санкционисано укидањем означеног решења и враћањем поступка 

у фазу разматрања плана, а што би свакако пре поновног гласања 

подразумевало потребу измене плана у делу у коме је недозвољеним 

поступањем умањено право и могућност реализације права заложног 

повериоца. 
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