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Сажетак:Секјуритизацијадуговањајепоступакпретварањанели
квиднеактивебанкеуликвиднупутемпласманахартијаодвредностина
тржиштукапитала.Предметовоградајебиланснасекјуритизација,те
далијемогућеизвршитиемисијуобвезницакојећебитиобезбеђенезалогом
напотраживањимабанке,будућидајепремапозитивнимпрописимамо
гућеиздаватикорпоративнеобвезнице.Издавањемоваквихобвезница,еми
тентбиприкупиојефтинкапиталбудућидабииздаовисококвалитетну
дужничкухартијуодвредностисанискомкаматномстопом.Радуказује
напроблемекојипратеемисијупокривенихобвезница,тедајеодговорнапи
тањекојисутопредусловидабионабиламогућаунашемправномсистему.

Кључнеречи:Секјуритизацијадуговања;биланснасекјуритизација;
покривенеобвезнице;тржиштекапитала;заложноправо.

1.УВОД

СекјуритизацијадуговањасеуЗаконуотржиштукапитала1(надаље
утексту:ЗТК)навишеместасамоузгреднопомиње.Међутим,ЗТК,каони
другипрописиневршедаљурегулацијуовогфинансијскогпроизвода,нити
разликујуњеговеосновневидове.Дакле,радисеофинансијскомпроизводу
којијенеуређенунашемправуипотпунонепознатнафинансијскомтржишту
РепубликеСрбије.Увођењесекјуритизациједуговањабиомогућилозначајан

1Законотржиштукапитала–ЗТК,СлужбенигласникРС,бр.31/2011,112/2015и108/2016.



544

НиколаБ.Крстић,Могућноствршењабиланснесекјуритизациједуговања...(стр.543–553)

развојтржиштакапитала,којибипензионимидругиминвестиционимфон
довима,алииинвеститоримауопште,пружиомогућностдановацуложеу
једнунискоризичнухартијуодвредности(надаљеутексту:ХОВ).Тобиу
перспективиотвориломогућностодрживогразвојаприватногпензионогоси
гурања,будућидањеговразвојизмеђуосталогограничаваинеразвијено
тржиштекапитала.КоликајеважностХОВиздатихнабазисекјуритизације,
говориподатакдауАустрији,земљикојајепобројустановникаиповршини
релативносличнаСрбији,удеоовихХОВнатржиштукапитала1999.године
бионанивоуод71,7посто.2Назначајувођењасекјуритизациједуговањаду
жинизгодинауказујеиСаветстранихинвеститораусвојој„белојкњизи“.

2.УОПШТЕНООСЕКЈУРИТИЗАЦИЈИИЊЕНОМЗНАЧАЈУ

СекјуритизацијадуговањајеиздавањеХОВ3високогрејтингаобез
беђенихзалогомнапотраживањимаизпретходноформираногпортфолиа
банкарскихпотраживања(надаљеутексту:актива).Активаједоброобез
беђењедаћеиздавалацизвршаватисвојеобавезеизХОВ,теуследниског
ризиканеизвршавањаобавеза,емитентплаћаизразитонискукаматнусто
пунаобвезнице.4Постоједватипасекјуритизације ̶билансна(европски
тип)иванбилансна(америчкитип)5.Кадаемитентостанеповерилацак
тивекојаслужизаобезбеђење,теистуводиусвомрачуноводству(билан
сима),радисеобиланснојсекјуритизацији.

Емитентупоступкубиланснесекјуритизацијеможебитисамобанка,
илинекадругафинансијскаинституцијасадозволомзаобављањекредит
нихпослова,ауупоредномправусезахтеваипосебнадозволазаобављање

2LeopoldMichaelMartzi,DasRechtderPfandbriefeundHypothekenbankeninVergan
genheitundGegenwart–dissertation,Wien2000,167.

3Кодбилансногтипасекјуритизацијеиздајусeпокривенеобвезнице,доксекодванби
ланснесекјуритизацијеиздајусекјуритизованеупутнице.Предметовоградајеиздавањепо
кривенихобвезница,алисуприказананекапитањавезаназаванбиланснусекјуритизацију.

4ГорданаЈухас,Секјуритизација–највећафинансијскаиновација20.века,Београд
2011,7.

5Оваподелајенасталасобзиромнато,далисепотраживањакојаслужезаобезбе
ђењеемисије(актива)измештајуизбилансабанке(отуђују,цедирају)преноштодођедо
емисије.Уколикопреемисиједођедоцесијеактиверадисеованбиланснојсекјуритизаци
ји,јеронавишенеутиченабилансебанке.Овајвидсекјуритизацијејебитнодругачији,
будућидаподразумеваоснивањеправноглицазапосебненамене(specialpurposevehicle
(енг.))којеондавршиемисијунаосновуактивеоткупљенеодстранебанке.Уовојваријан
тиемисионогпослауСАДмогућајеикомисионаемисија,када„труст“основанодстране
банкевршиемисијуусвојеиме,ализарачунбанке.Акоактиваостанеупоседубанкете
онапослужикаообезбеђењезаемисијуобвезницарадисеобиланснојсекјуритизацији,јер
сеоваактиванеизмештаизбилансабанке.
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секјуритизацијеииздавањеоваквихпокривенихобвезница6.Например,у
правуСРНемачке,поредпретходногусловајошјепредвиђенодаемитент
покривенихобвезницаможебитикомерцијалнабанка,илијавноправна
кредитнаинституција,7којарасполажесаминимум25милионаеврака
питала,каоисадозволомзаобављањекредитнихпослова.8

Приликомиздавањапокривенихобвезницаемитентгарантујезаизвр
шењеобавезесвојомцелокупномимовиномкаоикоддругихдужничких
ХОВ,алиизалогомнаактиви.Уовомслучајуспецифичностјевезаназа
последицеотварањастечајногпоступка.Стечајјепоступакнамењен,са
једнестранепрестанкуправногсубјективитетапрезадуженогпривредног
друштва,асадругестране,тојепотрадиционалнимправилимапоступак
сразмерногнамирењастечајнихповерилацаизрасположивеимовинесте
чајногсубјектаутренуткуотварањастечаја.9ИмаоциовихХОВустечај
номпоступку,нећеиматистатусхирографернихповерилаца10,већразлуч
ноправонапотраживањимакојасубилазаложенаупроцесусекјуритиза
ције,тећеиматипрвенствоунаплатисвојихпотраживања.

ПримарнициљсекјуритизацијејестеиздавањеХОВсанајвишимреј
тингом(„ААА“),какобисеостварилаштомањакаматнастопанапозајм
љенасредстваприкупљенаупоступкуемисије.Каоосновносредствообез
беђења,упоступкусекјуритизације,јављајусепотраживањанасталапо
основубанкарскихпослова.Услучајевимакадајелошбонитетемитента,
иликвалитетХОВкодванбиланснесекјуритизације,рејтингагенцијепопут
„Standard&Poor’s“усвојиманализамаутврђујуколикојепотребнопоја
чатиобезбеђење,какобисепостигаожељениквалитетХОВ(„ААА“ниво).11

6Подпокривеним(гарантованим,хипотекарним)обвезницамаподразумевајусе
обвезницекојесудодатноосигураненекимсредствомобезбеђења.Терминпокривена(га
рантована)обвезницанијенајтачнији,јерсепокривене(обезбеђене)обвезницемогуизда
вативанпоступкасекјуритизациједуговања,међутимзбогнедостаткатерминологијеу
нашемјезикукористићесеовајназив.Уколикобикористилиназивхипотекарнеобвезнице
нионнијенајтачнији,јерпостојеиобвезницечијејесредствообезбеђењахипотеканане
покретностима,анезалоганапотраживањимаобезбеђенимхипотекамакаоуовомслучају.

7HeinzDieterAssmann,RolfA.Schütze,HandbuchdesKapitalanlagerechts,München
1997,403404.Подјавномкредитноминституцијомсеподразумевајудржавнифондови
којиобављајуфинансирањепројекатаодјавногзначаја.

8Чл.2,ЗаконопокривенимобвезницамаСавезнеРепубликеНемачке(Pfandbriefge
setz)–PBG,од22.05.2005,измењен02.11.2015.

9МаријаСалма,„Излучнаправаустечају“,ЗборникрадоваПравногфакултетау
НовомСаду3/2010,227.

10Хирограферни(обични)повериоцисуоничијепотраживањенијеобезбеђенопутем
хипотекеилизалоге.Овиповериоцисеустечајномпоступкујављајуутрећемисплатном
реду,штоупраксиимазaпоследицунизакнивонаплативости.

11TobiasKoppmann,GedeckteSchuldverschreibungeninDeutschlandundGroßbritannien,
Berlin2009,514.
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Стогасеовакваемисијаможедодатнообезбедитијемствомилигаранцијом
другогпривредногилиосигуравајућегдруштва.

Комерцијалнебанкесу,такође,усвомпословању,изложенеризицима
пословања,којеконтролишецентралнабанка,теонеморајуводитирачуна
иоуправљањуоваквимризицима.Прописикојирегулишуовуобластпро
писујунапример,адекватносткапиталабанке,изложеностпремакорисници
макредита,премапроменивредностихипотекованенепокретности,ризику
ликвидности,правилимавезанимзаобавезнурезерву.12Значајсекјурити
зацијејеутомештоонаутиченасмањењеовихризика,тедоводидорефи
нансирањадуготрајнихкредитаодобренихрадикуповиненепокретности,
бродова,ваздухопловаиликредитирањадржаве.13Кодбиланснесекјурити
зацијепостижесеповећањеадекватностикапитала,рефинансирањеипо
већањеликвидности.14

3.ПОЈАМИОСНОВНАОБЕЛЕЖЈАПОКРИВЕНИХ
ОБВЕЗНИЦА

ОбвезницаседефинишекаодужничкаХОВкојомсеиздавалацобаве
зуједаисплатиимаоцуозначенуновчануглавницузаједносакаматом,од

12Завишепогледати:Одлукаоуправљањуризицимабанке,СлужбенигласникРС,бр.
45/2011,94/2011,119/2012,123/2012,23/2013–др.одлука,43/2013,92/2013,33/2015,61/2015,61/2016
и103/2016,ОдлукаоуправљањуризикомликвидностибанкеСлужбенигласникРС,бр.103/2016,
ОдлукаоадекватностикапиталабанкеСлужбенигласникРС,бр.103/2016,Одлукаообавезној
резервибанакакодНароднебанкеСрбијеСлужбенигласникРС,бр.3/2011,31/2012,57/2012,
78/2012,87/2012,107/2012,62/2013,125/2014,135/2014,4/2015,78/2015и102/2015.

13T.Koppmann,23.
14Услучајуванбиланснесекјуритизације(којајекарактеристичназаСАД)смањујесе

изложеностбанкепремакорисницимафинансијскихуслуга,премаризикусмањењавредности
непокретностикојесупредметхипотеке,немаобавезеиздвајањарезервипоосновуактивеко
јајепредметсекјуритизације,аповећаваселиквидностбанкеиадекватносткапитала.Овоје
могућебудућидауовомслучајудолазидоцесијепотраживања,којасевишеневодеубилан
симабанкевећточинидруштвоспецијалненамене,којејеослобођенопрописакојирегулишу
изложеностризицимаиобавезиодржавањасредставарезерве.Овајвидсекјуритизацијеније
дозвољенусвимдржавама,ањеговоувођењеподразумевадоношењезаконскихпрописакојим
бисерегулисалопостојањеиуправљањефондовимасекјуритизације,каоииздавањесекјури
тизованихупутницакаопосебневрстеХОВ.Кодупутницасесамовршипрерасподелаали
квотногделаглавницеикаматеостваренеизактивекојајепредметсекјуритизације.Дакле,не
постојиодговорностемитентазаисплатуупутница,већонимасамодаучинисвештојеу
његовојмоћидаактивунаплатиоддужника.КакобисеобезбедиласигурностоваквихХОВ,
будућидасуоваквиемитентиослобођенипрописавезанихзапословањебанака,исплатуобич
ногарантујеосигуравајућедруштвоилиодговарајућавладинаагенција(уСАДсутоFanny
Mae,GinnieMae,FreddieMac,којеисамеиздајуупутнице).НароднабанкаСрбијеје2008.го
динесачиниланацртЗаконаосекјуритизацији,којијерегулисаованбиланснитипсекјурити
зације,међутимовајзаконскипрописнијениушаоускупштинскурасправу.
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једномилиуделовима(нарате).15Покривенеобвезнице(Pfandbrief(нем.),
coveredbonds(енг.))сеодкласичнихразликујупотомештосуосигуране
заложнимправомнаактивибанке.Стогасемогудефинисатикаодугороч
недужничкеХОВобезбеђенезалогомнапотраживањимаодстранееми
тентаодобренихпрвокласних,најчешћехипотекарнихкредита.16

Основнакарактеристикапокривенихобвезницајетадауслучајусте
чајањиховиимаоципостајуразлучниповериоциуодносунапотраживања
којасуслужилазаобезбеђењеемисије,теактивадолазиподуправустечај
ногуправникакакобисеисплатиладуговањаемитентапопокривеним
обвезницама.17

Наравно,онесунегоцијабилне,садржеоблигационоправнизахтевза
исплатуглавницеикамате,формалнесу(садржесвепрописанеелементе),
дематеријализоване,аправоизХОВ(облигационоправнизахтев)јенеодво
јивоповезаносаправомнаХОВ(инкорпорисаност).

Којасвепотраживањамогубитипредметзалоге?Поредхипотекарних
кредита,честосезалажуипотраживањапоосновукредитазакуповину
аутомобила,кредитаодобренихиндустријиилизингнакнаде.18Штаће
битипредмет,усуштинизависиодзаконскогрешења,патакоуправуСР
Немачкепредметсекјуритизацијеможебитиактиванабазихипотеке,за
логенабродовимаиваздухопловима,приходиоддржавнихагенција,кому
налниилидругијавниприходи.19

УсуштиниовеХОВсвојусигурностдугујуквалитетусредставакоји
масуобезбеђеназаложенапотраживања,будућидасусредстваобезбеђења
акцесорнеприроде,тесепреносомпотраживањаионапреносе.

Карактеристичноједасеобезбеђење,односно,залоганапотражива
њимауовомслучају,установљаванаосновузакона,будућидасекаосред
ствообезбеђењајављајупотраживањаунета(уписана)урегистарзалога
којиводиемитент(Deckungsregister(нем.))20.Емитентможекориститипри
ливсредставаизактивекојаслужизапокриће,тепроменитиилидодати
новапотраживањаурегистар,алиусвакомтренуткумораобезбедитида

15НебојшаЈовановић,Берзанскоправо,Београд2009,448.
16BrankaJurčević,„Osiguraneobveznicekaoalternativaulaganjuinstitucionalnihulaga

čaudržavneobveznice“,Zbornikradova:Danihrvatskogosuguranja2015,Zagreb2015,117.
17JensTolckmitt,OtmarStöcker,„DierechtlichenGrundlagenderPfandbriefemission“,

DerPfandbrief2015/2016,14.
18AnantV.Rajwade,Handbookofdebtsecuritiesandinterestratederivatives,NewDelhi

2007,148.
19Чл.1,PBG.
20Овајрегистарнетребамешатисарегистромбездржавинскезалогекојисекоднас

водиуАгенцијизапривреднерегистре,јеровајводиемитенттеонвршиуписеуисти,ме
њапотраживањауистом,алиузобавезудаувекимаодговарајућинивообезбеђења,што
јепредметспољнеконтроле.
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нивообрачунскевредности21активеодржаванаодговарајућемнивоу,што
јепредметспољнеконтроле.22Радисигурностиулагача,обрачунскавред
ностактивеунетеурегистарувекјеисказанаумањемизносуодреалне,
какобисеобезбедиовисокстепеннаплативостипокривенихобвезницау
случајуотварањастечајногпоступка.Најчешћесекаообрачунскавредност
активеунетеурегистарузимасамо60%стварневредностизаложенеимовине,
иакосепотраживањезалажеуцелини,доксевредностизнад60%нећеузима
тиуобрачунприликомутврђивањаобрачунскевредностимасепокрића.23

4.МОГУЋНОСТИИОГРАНИЧЕЊАНАШЕГ
ПРАВНОГСИСТЕМА

Будућидаунашемправунепостојипосебанзаконскиоквиркојиби
регулисаобиланснусекјуритизацију,постављасепитањедалијемогуће
издатипокривенеобвезницеуциљусекјуритизациједуговања,имајућиу
видудајемогућаемисијакорпоративнихобвезница?24

Унашемправномсистемумогућејеиздавањеобвезницакаосеријских,
дематеријализованихХОВ,којимасеможетрговатинаорганизованомтр
жишту,мултилатералнојтрговинскојплатформииОТЦтржишту.25Што
сетичепокривенихобвезницаонесесамопосреднопомињу,будућидаЗТК
приликоменумерацијепреносивихХОВизмеђуосталогговориообвезни

21Подпојмомобрачунскевредностисеподразумевавредностпотраживањакојасе
водиурегистру.Будућидаунашемјезикунијеразвијенаодговарајућатерминологијакоја
бисеупотребљавалауовомслучају,ауторјепојамобрачунскевредностиупотребиокако
биуказаодапостојиодступањеизмеђуреалневредностипотраживањаунетихурегистар
покрићаивредностикојајеутомрегиструисказана.

22VinodKothari,Introductiontocoveredbonds,доступнонаадреси:http://vinodkothari.
com/wpcontent/uploads/2013/11/IntroductiontoCoveredBondsbyVinodKothari.pdf,
12.06.2017,10.

23RobertSünderhauf,BewertungdesAusfallrisikosdeutscherHypothekenbankPfandbri
efe,Ingolstadt2006,21.

24Корпоративнеобвезницесуобвезницеиздатеодстранепривреднихдруштава.
25РегулисанотржиштејеберзаХОВ,чијијеорганизаторувекакционарскодруштвом

садозволомКомисијезаХОВ,акоднасјеовотржиштеорганизованокаолистинг(берзан
скотржиште)иOpenmarket(енг.)тржиште(ванберзанскотржиште),аорганизаторјеБео
градскаберза.Мултилатералнатрговачкаплатформа(надаљеутексту:МТП)јемултила
тералниелектронскисистемзатрговањечијиоснивачможебитиброкерскодилерскодру
штвоилиберза,којемјеиздатадозволаодстранеКомисије.Коднастренутнопостојисамо
једноМТПтржиштечијијеорганизаторБеоградскаберза(МТПБелекс)(ванберзанско
тржиште).Разликаизмеђупретходнопоменутадватржишта,јеуусловимакојеХОВтреба
даиспунеуциљуукључивањанатрговање.Overthecounter(енг.)тржиштеилиОТЦ,је
слободнапродајаХОВ,илинепосредномпогодбом(цесијом)измеђулица,илипутемди
стрибуцијеХОВпутембанкарскихшалтера.



ЗборникрадоваПравногфакултетауНовомСаду,2/2017

549

цамаидругимоблицимасекјуритизованогдуга.26Међутим,овајпропис,
нитинекидруги,несадржидаљуразрадуконцептапокривенихобвезница
ињиховеемисије.Стогасепостављапитањедалијеуопштемогућеобве
зницуобезбедитипутемзалогенапотраживањимабанкепремањенимкли
јентима.

Дабисеодговорилонаовопитање,морасекраткоосврнутинаправну
природуХОВ.Законооблигационимодносима27(надаљеутексту:ЗОО)
предвиђадаобавезаизХОВнастајеутренуткукадаиздавалацХОВпреда
њеномкориснику28иданасавесногимаоцанећеутицатичињеницадаје
ХОВизашлаизрукуњеногимаоцабезњеговевоље.29ДаклеЗООзаузима
ставдајематеријализована30ХОВједностранаизјававољекојанастаје
емисијом.ЗТКговориокуповиниХОВиуплатипродајнецене31,будућида
купац(будућиималац)ХОВзакључујеуписниуговорсаинвестиционим
друштвомкаоагентомемитента,анаосновуњегавршиуплатукупопро
дајнецене.Међутим,правилауговораопродаји,сенемогупримењивати
насамостицањеХОВ,јерјеуговоропродајиосновзадеривативностицање
права,будућидакупацизводисвојеправоизправапретходникатј.продав
ца.32Заразикуодтога,уписниуговорјеусмереннаоригинерностицање
ХОВ,причемууписникпостајепрвивласник.33Чињеницаједаемитент
емисијувршинаосновусвојеодлуке,дасамодређујеобимсвојеобавезе,те
дадематеријализованеХОВнастајунаосновуједностранеизјавевоље.

ЗТКпредвиђадајеЦентралнирегистарХОВобавезандаодсвакогиз
даваоцафинансијскихинструменатазахтеваописправаиобавеза,којетакав
финансијскиинструментсадржи,дасачуватеподаткеусвојојевиденцији
идатеинформацијеобјавиелектронскимпутемнаинтернетстранициЦен
тралногрегистраХОВ.34Стогапостојимогућностдаемитентодредисадр
жинуправаинкорпорисаногуемитованеХОВ.

Ипак,постављасепитањедалидругизакониподржавајумогућност
једностраногнастанкаоваквогобезбеђења?

26Чл.2,ст.1,тач.2.2,ЗТК.
27Законооблигационимодносима–ЗОО,СлужбенигласникСФРЈ,бр.29/78,39/85,

45/89–одлукаУСЈи57/89,СлужбенилистСРЈ,бр.31/93иСлужбенигласникСЦГ,бр.
1/2003–Уставнаповеља.

28Чл.237,ЗОО.
29Чл.239,ст.4,ЗОО.
30МатеријализованеХОВсуонекојефизичкипостојепопутменице,чека,коносма

на,доксудематеријализованеонекојепостојесамоуелектронскојформиупогледуодго
варајућегуписауЦентралномрегиструХОВ.

31Чл.21,ЗТК.
32ЗоранАрсић,„Уписакцијаиуписниуговор“,Правоипривреда,бр.46/2016,43.
33Ibidem.
34Чл.8,ст.7,ЗТК.
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Залоганапотраживањимасеможезасноватиузуписурегистарзало
жногправауАгенцијизапривреднерегистре(надаљеутексту:АПР),или
безовогуписа.Уколикосенеуписује,тадаоваквазалоганастајенаоснову
ЗОО,тесезахтевазакључењеуговораозалози,адабиуговоримаодејство
тражисеиобавешатавањедужникаозалагањупотраживања.35Кодуста
новљавањазалогеузуписурегистар,задејствозалогесенезахтеваобаве
штавањевећуписурегистар.36Проблемјештосезазаснивањезалоге
захтевауговоркаоизвороблигације,докјеХОВједностранаизјававоље,
теједностранозалагањенеможенастати.Дакле,морасеустановитизакон
скозаложноправо.Слањеобавештењаосклапањууговораозалозиуслу
чајусекјуритизацијенијепроблем,очемућенакнаднобитиречи.

Састановиштабанкарскогправајављасепроблемчувањабанкарске
тајне.Онасеможеодредитикаоправнаобавезакредитнеустановеда„ћути“
оподацимакојисеодносенаимовинскостањењеногклијентаиправода
ускратидавањеподатакаосвомклијентуилиотрећимлицимаокојимаје
сазналарадећисаклијентом.37Банкапредметнеподаткеможеодатиуслу
чајудапостојиписменоодобрењеклијента,илиуслучајузакономпредви
ђенихизузетака(кривичнаистрага,поступакизвршењаисл.).Уколикосе
узмеуобзирдасекаоактивасекјуритизацијејављамноштвобанкарских
потраживања,долазиседоситуациједабибанкаморалатражитидозволу
одсвакогклијентадаобјавиподатке.Услучајуустановљавањазалогена
потраживању,приуписууАПР,билобинеопходнојавнооткритиподатке
корисникакредита,каоивисинуњиховогзадужењакодбанке.Практично,
банкабимораладаоткријеподаткеоширокомкругулица,штониједозво
љено,анипожељно.Уколикобиседонелипрописикојибирегулисалиреги
старпокрићакојиводиемитент,аконтролишецентралнабанка,овајпроблем
небипостојаобудућидаовиподацинебибилидоступниимаоцимаХОВ.

Кодпоступкасекјуритизацијејављасепроблемодржавањавредности
обезбеђења.Иакојеосновасекјуритизацијеиздавањеобвезницакојеимају
квалитет„ААА“,постављасепитањекакоосигуратиовајрејтингбудући
дасеобезбеђењедајенапотраживањимачијасевисинаможемењатизбог
редовнеотплатекредита,илиуследпревременеотплатекредита.Збогове
чињенице,чакикадабибиломогућеустановитиобезбеђењеобвезнице,не
бимоглидасеоствареефектисекјуритизације,тејепотребноувестинову

35Чл.989,ЗОО.Наконобавештавањадужникновацисплаћујезалогопримцу,који
истичувазарачунзалогодавца,аназахтевзалогодавцаморагаположитиудепозитсуда,
уззадржањеизносакојимуприпада.Овообавештењесеупраксишаљенаконштозаложни
дужникупаднеудоцњу.

36Чл.11,Законозаложномправунапокретнимстваримауписанимурегистар–ЗЗПУР,
СлужбенигласникРС,бр.57/2003,61/2005,64/2006–испр.и99/2011–др.закони.

37СоњаБунчић,Банкарскоиберзанскоправо,НовиСад2012,100.
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законскурегулативукојомбисеустановилазаконсказалоганапотражива
њимауписанимурегистарзалогенаактивисекјуритизације,тепредвидети
начинутврђивањавредностипотраживањауовомрегистру,каоивисину
потраживањауистом,акојуемитентморасталноодржавати.

Унашемпозитивномправусепостављапитање̶Којапотраживањаје
могућезаложити?

Тренутнопостојестриктнипрописикојиограничавајууступањепо
траживањабанке.Законозаштитикорисникафинансијскихуслуга38про
писуједајепотраживањепремафизичкомлицумогућеуступитисамодру
гојбанци.39Уступањепотраживањапремаправнимлицима,предузетни
цимаипољопривредницимајетакођеограничено,авезанојесамозаслучај
смањењалошеактиве,кадајемогућеуступитидоспелапотраживањауз
обавештавањеНароднебанкеСрбије,каоионакојајошнисудоспела,али
сесматрајупроблематичнимусмислунаплате.40Штосетичепреносапо
траживањаобезбеђениххипотеком,онморабитиобављенуформијавно
бележничкогзаписаилијавнобележничке(солемнизоване)исправе,41а
преносхипотекенијемогућбезпреносаосновногпотраживања.42Укојој
ћеформибитизакљученуговорохипотецииуговоркојимсепреносипо
траживањезависиодсадржине,тј.одтогадалијеууговоруохипотеци
садржанаизричитаизјававласниканепокретностикојомоновлашћујепо
вериоцада,подоспелостипотраживања,приступинепосредномпринудном
извршењунанепокретностивансудскимпутемилипосредствомсуда.43
Стогаупоступкуемисијепокривенихобвезницанијемогућезаложитипо
траживањеобезбеђенохипотеком,јерсенеможеиспоштоватизахтевјав
нобележничкеформе.Дабисекјуритизацијабиламогућа,несмејупостоја
тиограничењавезаназауступање.44

Штаседешавасаобавештавањемдужникабанкеозалагањупотражи
вања?Дужникиззаложеногпотраживањаможесвојуобавезуиспуњавати

38Законозаштитикорисникафинансијскихуслуга ̶ЗЗКФУ,СлужбенигласникРС,
бр.36/2011и139/2014.

39Чл.39,ЗЗКФУ.
40Чл.42а,Одлукаоуправљањуризицимабанке,СлужбенигласникРС,бр.45/2011,

94/2011,119/2012,123/2012,23/2013–др.одлука1,43/2013,92/2013,33/2015,61/2015,61/2016
и103/2016.

41Чл.20.увезисачл.10,Законохипотеци–ЗХ,СлужбенигласникРС,бр.115/2005,
60/2015,63/2015–одлукаУСи83/2015.

42Чл.20,ст.2,ЗХ.
43НиколинаБ.Мишчевић,„Формауговораохипотеци“,ЗборникрадоваПравног

факултетауНовомСаду3/2015,1414.
44Иакојециљсамогустановљавањазалогеобезбеђењестатусаразлучногповериоца

заимаоцеХОВ,какосамазалоганебибилаништава,онанесмебитисупротнапринудним
правнимпрописима.
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залогодавцу,сведотренуткаобавештењаозалагањупотраживања.45Како
уовомслучајуимамноштвоповерилаца,илибисвиониморалидапошаљу
овообавештење,46илибитомораоурадитизаложнидужник.Међутим,
уколикобисеовообавештењепослало,јавиобисепроблемсаисплатом
новца,јерпостојипуноповерилацапоХОВ.Затоемитентовообевештење
инешаље,већнаконотварањастечајногпоступкаимаоциХОВпостају
разлучниповериоци,тећедужницииззаложеногпотраживањасвојеоба
везеизвршаватистечајномдужнику,аонћепотомовајизносисплатити
свимимаоцимаХОВ.ЗбогпостојањабанкарскетајнеимаоциХОВинезна
јукосудужницибанке,текомедаизвршеовообавештење.Овдесејавља
проблемповерења,којијемогућерешитијединонатајначиндацентрална
банкаусвакомтренуткумораконтролисатикојасутопотраживањазало
женаиосигуратидастечајниуправникправилновршипрерасподелуновца
којиразлучниповериоци(имаоциХОВ)требададобијууслучајустечаја.
Овакавмеханизамкоднаснепостоји.

5.ЗАКЉУЧАК

ЗТКпредвиђапостојањеХОВнабазисекјуритизације,међутим,не
постојидаљазаконскарегулација,тејенемогућепрематренутномстању
регулативеизвршитиоваквуемисију.Основнипроблемвезанзаиздавање
овихХОВјенемогућностустановљавањазаконскезалогенапотраживањи
мабанке,тенедостатакзаконскерегулативевезанезарегистарпокрићакод
оваквеемисијеињеговуспољнуконтролу.Будућидасевредностпотражи
вањакојасузаложенасталномењазбоготплатекредита,банкаморадода
ватиновуактивуурегистар,брисатионукојајеотплаћена,тесемораутвр
дитиначиночувањавредностиактиве.Збогпретходнонаведеногтреба
уредитинивообезбеђењакојибанкаусвакомтренуткуморапружитиима
оцимаовихХОВ,каоиметодутврђивањаобрачунскевредностиактиве
унетеурегистар.Например,дасеобрачунскавредностпојединачногпо
траживањаунетогурегистарпокрићарачунакао60%вредностихипотеке
којаједатазаобезбеђење.Овојенеопходнодабисеобезбедиласигурност
унаплатиуслучајустечајаемитента.

45Чл.11,ЗЗПУР;чл.989,ЗОО.
46ИмаоцисеријскихдужничкихХОВнисусолидарниповериоци,терадњаједног

имаоцаХОВнеможеделоватиукористосталих.Солидарностнепостојибудућидасвака
серијскаХОВсадржисамосталнуобавезуемитентапремаимаоцуХОВ.
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