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ОСТА ЛИХ ЗЕ МА ЉА ЕВРО ПЕ*

Сажетак:Код бес плат ног сти ца ња, оп ште при хва ће но је да ли це ко је 
не ко ме оста вља од ре ђе ну ко рист, мо же ту исту ко рист, у гра ни ца ма од ре-
ђе ним за ко ном и оп те ре ти ти не ком ду жно шћу. На рав но, не ра ди се о про-
тив нак на ди за бес плат но сти ца ње, ни ти о огра ни че њу сло бо де сти ца ња, већ 
о спе ци фич ним мо ди фи ка ци ја ма. Јед на од њих је и на лог, ко ји је, по ред усло-
ва и ро ка, сво је ме сто на шао и у ма те ри ји на след ног пра ва. Ње го во прав но 
деј ство огле да се у кон сти ту и са њу те ре та на стра ни ли ца ко је се ја вља као 
сти ца лац по на след но прав ном осно ву. У ра ду ће би ти при ка за ни: по јам и 
нај ва жни ја деј ства на ло га, у сми слу ње го вог ис пу ње ња, али и по сле ди ца ко је 
на сту па ју ка да се он не ис пу ни; су бјек ти на ло га и њи хов ме ђу соб ни од нос, 
те по је ди не спе ци фич но сти ко је из ње га про из и ла зе, као и раз гра ни че ње 
на ло га у од но су на слич не ин сти ту те. Срж ра да пред ста вља на ци о нал но 
за ко но дав ство, уз при каз ва же ћих ре ше ња бив ших др жа ва СФРЈ, Ру си је, 
Бу гар ске, Ау стри је и Не мач ке, ра ди са гле да ва ња у ко јој ме ри је нор ма тив-
но уре ђе ње на ло га у до ма ћем за ко но дав ству слич но, од но сно, ко ли ко оно 
од сту па од ре гу ли са ња овог ин сти ту та у оста лим спо ме ну тим зе мља ма 
Евро пе. Има ју ћи у ви ду да је у пра ву Ср би је у то ку из ра да Гра ђан ског за ко-
ни ка, ау то ри ко ри сте при ли ку да ука жу на из ве сне не до стат ке у по гле ду 

* Рад је по све ћен на уч но-ис тра жи вач ком про јек ту „Прав на тра ди ци ја и но ви прав ни 
иза зо ви“ чи ји је но си лац Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду.
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по је ди них за кон ских ре ше ња по све ће них на ло гу и сход но то ме на мо гу ће 
прав це ње го вог нор ма тив ног уоб ли че ња de le ge ferendа.

Кључнеречи: на лог, на след ник, ис по ру ко при мац, рас кид ни услов, ис по-
ру ка, ту жбе.

1. ПО ЈАМ И ОСНОВ НА ОБЕ ЛЕЖ ЈА НА ЛО ГА

На лог или ка ко се, ре ђе, на зи ва те рет (од ла тин ске ре чи mo dus) је од ред-
ба у за ве шта њу ко јом за ве шта лац на ла же сво јим уни вер зал ним и син гу лар ним 
сук це со ри ма не ку чи нид бу. Пред мет на ло га мо же да бу де све што ина че мо же 
би ти пред мет обли га ци ја: ак тив но по на ша ње у ви ду пред у зи ма ња рад ње 
или па сив но др жа ње, тр пље ње или про пу шта ње рад ње на ко ју је ли це ина-
че овла шће но. У по гле ду вре мен ског тра ја ња оба ве зе, она се мо же ис пу ни ти 
од јед ном или сук це сив но. У сва ком слу ча ју, ка ко год да је рад ња кон ци пи-
ра на, о на ло гу се мо же го во ри ти са мо као о уста но ви до бро чи них рас по ла-
га ња, јер је по сво јој при ро ди не спо јив са те рет ним прав ним по сло ви ма.1

О на ло гу, као о до дат ној, али са став ној од ред би за ве шта ња од лу чу је 
суд или јав ни бе ле жник ко ји је овла шћен да рас пра вља за о став шти ну. У слу-
ча ју по сто ја ња на ло га у за ве шта њу, из ре ка у ре ше њу о на сле ђи ва њу мо ра 
са др жа ти по дат ке о чи ње ни ци да је пра во на след ни ка за ви сно од ње га. 

2. ПРАВ НИ ПО ЛО ЖАЈ СУ БЈЕ КА ТА НА ЛО ГА

Код на ло га се мо же го во ри ти о по сто ја њу три ка те го ри је су бје ка та, од 
ко јих се не ки на ла зе у ме ђу соб ном од но су, док се дру ги у ова квом од но су 
не на ла зе. 

Ли ца ко ја има ју ду жност ис пу ње ња на ло га су оп те ре ће на ли ца или ду-
жни ци на ло га. За кон о на сле ђи ва њу Ср би је пред ви ђа да за ве шта лац на ве де ну 
ду жност мо же пред ви де ти за на след ни ке, ка ко за кон ске, та ко и за ве штај не, 
као и за ис по ру ко прим це. За кон не по ми ње из ри чи то по ди спо ру ко прим це, 
али се циљ ним ту ма че њем за кљу чу је да се и они мо гу ја ви ти као ли ца оп те-
ре ће на на ло гом.2 За ве шта лац ће нај че шће у окви ру, Уста вом и за ко ном за га ран-
то ва не сло бо де за ве шта ња, оба ве зу из вр ше ња на ло га на мет ну ти са мо јед ном 
на след ни ку или ис по ру ко прим цу, а ре ђе не ко ли ци ни ли ца. До си ту а ци је у 

1 Не тре ба га ме ша ти са уго во ром о на ло гу ко ји је део обли га ци о но прав не ма те ри је. 
Вид. М. Жи ва но вић, Р. Мом чи ло вић, Мо ди фи ка ци је прав них по сло ва (услов, на лог и рок), 
Прав ни фа кул тет у Ба ња Лу ци, Ба ња Лу ка, 1998, стр. 85. 

2 Вид. чл. 132, ст. 1 За ко на о на сле ђи ва њу Ре пу бли ке Ср би је, „Сл. гла сник РС”, бр. 46/95, 
101/2003 – од лу ка УСРС и 6/2015. У да љем тек сту: ЗНС. 
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ко јој ду жност из вр ше ња на ло га те ре ти све на след ни ке оста ви о ца до ла зи на 
осно ву ту ма че ња за ве шта ња или че шће, ана лог ном при ме ном чл. 145, ст. 3 ЗНС.3 
Ка да се пр во бит на за ми сао за ве шта о ца не оства ри, јер ли це оп те ре ће но на-
ло гом не ће или не мо же да на сле ди, ис пу ње ње на ло га мо же да те ре ти и дру го 
ли це ко је уме сто ње га до ла зи на на сле ђе.4 Ме ђу тим, уко ли ко је то во ља за-
ве шта о ца, на лог у прет ход но на ве де ном слу ча ју мо же да оба ве зу је и не ко 
дру го ли це, а мо же и да се уга си. У слу ча ју да оста ви лац на ло гом оп те ре ти 
ис по ру ко прим ца, оба ве за ис пу ње ња на ло га ве за на је за прет ход но ис пу ње ње 
ис по ру ке. Тек ка да у ко рист ис по ру ко прим ца бу де ис пу ње на ис по ру ка, он 
је ду жан да ис пу ни на лог ко ји је са др жан у ис по ру ци.5

На ред на ка те го ри ја су ко ри сни ци на ло га, од но сно ли ца у чи ју ко рист 
на лог тре ба из вр ши ти.6 У по гле ду то га ко се све мо же ја ви ти у уло зи ко ри-
сни ка на ло га, у те о ри ји по сто је раз ли чи та ми шље ња. По је ди ни ау то ри сма-
тра ју да ко ри сни ци на ло га мо ра ју би ти од ре ђе ни или бар од ре ди ви на осно-
ву по у зда них по ка за те ља,7 док има ста во ва да ко ри сник на ло га не мо ра да 
бу де, ни ти од ре ђен ни ти од ре див, већ да се на лог мо же уста но ви ти и у јед ном 
оп ште ко ри сном ци љу.8 У слу ча ју ка да се на след ни ку или ис по ру ко прим цу 
за о став шти на оста вља ра ди по сти за ња од ре ђе ног дру штве но ко ри сног ци ља, 
као и ка да за ве шта лац рас по ла же у до зво ље не свр хе осни ва њем за ду жби не, 
по сто ја ње на ло га је нео п ход но.9 На да ље, као ко ри сник мо же се ја ви ти сва ко 
фи зич ко и прав но ли це. Ме ђу тим, ко ри сник на ло га мо же да бу де и не ко ко 
ни је су бје кат у пра ву. Та ко, на лог мо же би ти уста но вљен и у ин те ре су са мог 

3 Ка да се на ме ра за ве шта о ца не мо же уста но ви ти са си гур но шћу, сви на след ни ци ће 
тр пе ти на лог и од го ва ра ће за исти сра зме р но њи хо вим на след ним де ло ви ма. 

4 Вид. чл. 133, ст. 2 ЗНС.
5 Вид. С. Ми ла ди но вић, Ле гат – кроз прав ну на у ку и за ко но дав ство, За ду жби на 

Ан дре је вић, Бе о град, 2000, стр. 56.
6 Ко ри сни ци на ло га се на ми ру ју на кон по ве ри ла ца за ве шта о ца и ну жних на след ни-

ка. Уко ли ко се ко јим слу ча јем це ло куп на за о став шти на ис цр пи на ми ре њем по ме ну тих 
ли ца, не ће по сто ја ти оба ве за ис пу ње ња на ло га, јер ли ца од го ва ра ју са мо чи стом вред но шћу 
на сле ђе них до ба ра. Вид. О. Ан тић, На лог у на след ном пра ву, Прав на ри јеч, Удру же ње прав-
ни ка Ре пу бли ке Срп ске, Ба ња Лу ка, 36/2013, стр. 44; N. Ga vel la, V. Be laj, На сљед но пра во, 
На род не но ви не, За греб, 2008, стр. 362.

7 Вид. С. Свор цан, Ко мен тар За ко на о на сле ђи ва њу, Прав ни фа кул тет у Кра гу јев цу, 
Кра гу је вац, 2004, стр. 292.

8 Вид. Д. Ђур ђе вић, Ин сти ту ци је на след ног пра ва, Прав ни фа кул тет у Бе о гра ду, 
Бе о град, 2015, стр. 172; Н. Сто ја но вић, На след но пра во, Прав ни фа кул тет у Ни шу, Ниш, 
2011, стр. 272; О. Ан тић, З. Ба ли но вац, Ко мен тар За ко на о на сле ђи ва њу, Но мос, Бе о град, 
1996, стр. 375.

9 За ду жби на осно ва на из ја вом по след ње во ље у по гле ду на след но прав них овла шће ња, 
из ме ђу оста лог, мо же има ти и по ло жај ко ри сни ка на ло га. Вид. Н. Сто ја но вић, Рас по ла га ње 
за о став шти ном у дру штве но-ко ри сне свр хе, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Ни шу, 
Ниш, 43/2003, стр. 240. У том сми слу, вид. и: О. Ан тић, На след но пра во, Прав ни фа кул тет 
у Бе о гра ду, Бе о град, 2010, стр. 263. 
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за ве шта о ца. Нај че шћи при мер, ко ји се сре ће ка ко у док три ни, та ко и у прак си, 
је сте на лог ко ји се огле да у ду жно сти на след ни ка да оста ви о цу по диг не спо-
ме ник или оба ви са хра ну пре ма од ре ђе ним вер ским оби ча ји ма. Нај зад, на лог 
мо же би ти уста но вљен и у ко рист жи во ти ња, нај че шће кућ них љу би ма ца 
оста ви о ца, где се бри га о њи ма по ве ра ва оп те ре ће ном ли цу.

По след ња ка те го ри ја ли ца ко ја се ја вља код на ло га су она ко ја су ак тив-
но ле ги ти ми са на да у суд ском по ступ ку тра же ис пу ње ње на ло га или утвр ђе-
ње пре стан ка пра ва због ње го вог не ис пу ње ња. Раз лог и по тре ба за по сто ја-
њем ових су бје ка та про из и ла зе из са ме при ро де на ло га. На и ме, на лог те ре ти 
ду жни ка и че сто је уста но вљен у ко рист не ког кон крет ног ли ца као ко ри сни-
ка на ло га, с тим што се спе ци фич ност овог од но са огле да у чи ње ни ци да 
из ме ђу њих не на ста је ду жнич ко-по ве ри лач ка ве за.10 Нај ва жни ја по сле ди ца 
прет ход но на ве де ног се огле да у не мо гућ но сти ко ри сни ка на ло га да зах те ва 
из вр ше ње чи нид бе суд ским пу тем. Због то га је по след ња ка те го ри ја су бје-
ка та на ло га из у зет но зна чај на. Њи хо ва уло га сма њу је опа сност да се же ља 
оста ви о ца из и гра и на лог не ис пу ни. Као ак тив но ле ги ти ми са на ли ца ја вља ју 
се у пр вом ре ду, из вр ши лац за ве шта ња и сход но тер ми но ло ги ји ко ју ко ри сти 
за ко но да вац, ли ца ко ја за то има ју прав ни ин те рес. Ко ја су то ли ца, би ће обра-
ђе но ни же у тек сту, ка да се ау то ри до так ну пи та ња ту жби.

3. ИС ПУ ЊЕ ЊЕ НА ЛО ГА

За кон о на сле ђи ва њу Ср би је не по све ћу је аде кват ну па жњу на чи ну ис-
пу ње ња на ло га. Иа ко За кон то из ри чи то не по ми ње, на лог тре ба из вр ши ти 
она ко ка ко је то за ве шта лац од ре дио. Ка да то ни је мо гу ће, оп те ре ће но ли це 
тре ба да на сто ји да ис пу ни на мет ну ту оба ве зу што при бли жни је оно ме што 
је за ве шта лац тра жио. Вр ло че сто су пред мет на ло га и ње го во ис пу ње ње 
усло вље ни, те за ви се од спо соб но сти са мог ду жни ка, ње го вих ве шти на и 
по себ них зна ња.11 При том, са ма са др жи на на ло га та ко ђе мо же би ти ра зно-
вр сна. Ни је ис кљу че на мо гућ ност ал тер на тив но по ста вље них оба ве за, где 
од из бо ра са мог за ве шта о ца, ко ри сни ка, оп те ре ће ног или пак тре ћег ли ца, 
за ви си ко ја ће се од ви ше по ну ђе них рад њи из вр ши ти, као и слу чај у ко јем 
је оп те ре ће ном ли цу на мет ну то ви ше од јед не по је ди нач не оба ве зе.12 

Ис пу ње ње на ло га се са сто ји у из вр ше њу рад ње на ло га од стра не оп те-
ре ће ног ли ца ко је ће до би ти пра во на на след ни део или ис по ру ку под пре-
ћут ним рас кид ним усло вом уко ли ко пре ду зме рад њу на ло га.13 По ред то га, 

10 Вид. чл. 132, ст. 1 ЗНС.
11 Вид. О. Ан тић, На лог у на след ном пра ву, стр. 53. 
12 Вид. С. Свор цан, оp. cit., стр. 294.
13 Вид. О. Ан тић, op. cit., стр. 44.
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За ко ном је у из ве сним слу ча је ви ма да та мо гућ ност да се осо ба оп те ре ће на 
на ло гом на још је дан ефи ка сан на чин „при мо ра“ на ње го во ис пу ње ње. На-
и ме, уко ли ко је ко ри сник на ло га ли це ко ме је по треб на по себ на за шти та јер 
ни је у ста њу да се са мо ста ра о сво јим пра ви ма или је на лог од ре ђен у оп ште-
ко ри сне свр хе, За кон о ван пар нич ном по ступ ку Ср би је је пред ви део пред-
у зи ма ње од ре ђе них про це сних рад њи ко ји ма се обез бе ђу је ње го во ис пу ње ње. 
У том сми слу, суд или јав ни бе ле жник ће за тра жи ти од ли ца оп те ре ће ног на-
ло гом да пру жи до каз о из вр ше ној оба ве зи или до каз да је иста обез бе ђе на, 
на кон че га ће тек, на ло жи ти упис у јав не ре ги стре или пре да ју по крет них ства-
ри, ка да се оне на ла зе на чу ва њу. Та ко ђе, мо гу ће је од ре ди ти и при вре ме не 
ме ре за обез бе ђе ње за о став шти не.14 Бит на раз ли ка из ме ђу пр вог и дру гог 
ви да за шти те огле да се у то ме што од ре ђи ва ње при вре ме них ме ра мо гу зах те-
ва ти са мо за ин те ре со ва на ли ца, док је пру жа ње до ка за о из вр ше ној оба ве зи 
суд или јав ни бе ле жник овла шћен да тра жи по слу жбе ној ду жно сти.15 

По се бан прав ни по ло жај у ве зи са ис пу ње њем на ло га има ју ну жни на-
след ни ци. Ну жни део ну жних на след ни ка не мо же би ти оп те ре ћен ни ка квом 
оба ве зом.16 На ве де но про из и ла зи из свр хе и при ро де са мог ну жног де ла. 
Уко ли ко би за ве шта лац оп те ре тио свог ну жног на след ни ка на ло гом, пре ма 
пра ви ли ма о „при ви ле го ва њу ну жних на след ни ка“, та кво оп те ре ће ње не би 
вре де ло. Је ди ни слу чај ко ји за ко но да вац про пи су је је сте ка да за ве шта лац 
на ме ни свом ну жном на след ни ку вред ност ве ћу од вред но сти ну жног де ла, 
а ујед но га оп те ре ти и оба ве зом да из вр ши не ку ду жност. У том слу ча ју, 
ну жном на след ни ку је га ран то ва но пра во из бо ра. Он мо же, при ме ном пра-
ви ла Ca u te la So ci ni да за др жи ну жни део ко ји од го ва ра ње го вој за кон ској 
вред но сти у кон крет ном слу ча ју и да ти ме од би је из вр ше ње ду жно сти или 
да при хва ти уве ћа ни ну жни део, али уз исто вре ме ну оба ве зу да из вр ши на-
мет ну ти на лог.17 Иа ко се из за кон ске фор му ла ци је, је зич ким ту ма че њем, 
из во ди за кљу чак да је при ли ком из бо ра дру ге со лу ци је, ну жни на след ник 
ду жан да из вр ши на лог у пот пу но сти, ипак се мо ра узе ти у об зир свр ха ну-
жног на сле ђи ва ња и циљ ним ту ма че њем из ву ћи за кљу чак да је на след ник 
ду жан да ис пу ни на лог са мо у де лу ко ји пре ла зи чи сту вред ност ну жног 
де ла. Циљ по ме ну тих од ред би је сте да се ну жном на след ни ку омо гу ћи не-
сме та но оства ре ње ну жног де ла, чак и ка да је исти оп те ре ћен на ло гом.18 У 

14 Вид. чл. 124-125 За ко на о ван пар нич ном по ступ ку Ре пу бли ке Ср би је, „Сл. гла сник 
СРС”, бр. 25/82 и 48/88 и „Сл. гла сник РС”, бр. 46/95 – др. за кон, 18/2005 – др. за кон, 85/2012, 
45/2013 – др. за кон, 55/2014, 6/2015 и 106/2015 – др. за кон. 

15 Вид. Г. Стан ко вић, М. Тр гов че вић Про кић, Ко мен тар За ко на о ван пар нич ном по-
ступ ку, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2015, стр. 541-543; В. То до ро вић, Р. Ку лић, На след но 
пра во и ван пар нич ни по сту пак у прак си, Слу жбе ник гла сник, Бе о град, 2004, стр. 549-550.

16 Вид. чл. 47, ст. 1 ЗНС.
17 Вид. чл. 47, ст. 2 ЗНС.
18 Вид. С. Свор цан, op. cit., стр. 293.
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при лог на ве де ној тврд њи го во ри и чл. 144, ст. 1 ЗНС, ко јим је про пи са но да 
на след ник ни је ду жан ис пу ни ти на лог ако се ти ме ди ра у ње гов ну жни део. 
Из бор јед не од две да те мо гућ но сти за ви се од во ље ну жног на след ни ка, од-
но сно, од то га да ли ће под не ти зах тев у том сме ру, по што суд не во ди ра чу на 
о пра ви ма ну жних на след ни ка по слу жбе ној ду жно сти. Зах тев се мо же под-
не ти све до из вр ше ња на ло га. Уко ли ко пак, по ред све га на пред ре че ног, 
ну жни на след ник ипак сво је вољ но из вр ши на лог у пот пу но сти, реч је о ис пу-
ње њу при род не обли га ци је.

За ве шта лац је овла шћен да у са мом за ве шта њу пред ви ди и рок у ко ме 
се на лог има ис пу ни ти, јер оба ве за мо же да те ре ти ду жни ка и не ко ли ко го-
ди на, де це ни ја, па и цео жи вот. Ме ђу тим, уко ли ко је из не ког раз ло га за ве шта-
лац про пу стио да од ре ди рок, то мо гу зах те ва ти и ли ца ина че овла шће на на 
под но ше ње ту жби, јер је до спе лост би тан еле мент на ло га. У да тој кон сте-
ла ци ји, из вр ши лац за ве шта ња или ли ца ко ја има ју прав ни ин те рес мо гу 
тра жи ти од су да од ре ђи ва ње при ме ре ног ро ка за ис пу ње ње на ло га.19 У док-
три ни се оправ да но су ге ри ше да би суд тре ба ло да има ак тив ни ју уло гу у 
по гле ду од ре ђи ва ња вре мен ских гра ни ца у ис пу ње њу на ло га, има ју ћи у 
ви ду су жен круг су бје ка та овла шће них да зах те ва ју ње го во из вр ше ње, мо гућ-
ност њи хо вог не по сто ја ња у кон крет ном слу ча ју или њи хо ве не ак тив но сти 
у прав цу бла го вре ме ног оства ри ва ња на ло га.20

Ду жи на ро ка за ви си ће од сва ког кон крет ног слу ча ја, при че му ће су ди ја 
или јав ни бе ле жник, спрам свих окол но сти од ре ди ти ко ја је при ме ре на ду-
жи на ро ка и на ре ди ти ду жни ку да у том ро ку из вр ши сво ју оба ве зу. Уко ли ко 
се зах тев за од ре ђи ва ње ро ка по ста ви на кон прав но сна жно окон ча ног по ступ-
ка за рас пра вља ње за о став шти не, он се мо же од ре ди ти са мо у пар нич ном 
по ступ ку,21 у ко јем су стран ке сло бод не да ис ти чу чи ње ни це и до ка зе ко ји ма 
пот кре пљу ју сво је зах те ве за од ре ђи ва ње кра ћег, од но сно, ду жег ро ка. 

Ли це оп те ре ће но на ло гом не ма оба ве зу ње го вог ис пу ње ња ка да је он 
по ста вљен та ко да се њи ме вре ђа ју јав ни по ре дак, при нуд ни про пи си или 
до бри оби ча ји.22 Та кви на ло зи сма тра ју се не по сто је ћим (нпр. на лог ли цу да 
кло ни ра љу де). Пре ма чл. 132, ст. 3 ЗНС не по сто је ћим се сма тра ју још и не-
мо гу ћи, не ра зу мљи ви и про тив реч ни на ло зи. Код не мо гу ћег на ло га чи нид ба 

19 Вид. чл. 133, ст. 1 ЗНС.
20 Вид. Н. Сто ја но вић, На лог у за ве шта њу, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Ни шу, 

Ниш, 42/2002, стр. 240. 
21 Вид. О. Ан тић, З. Ба ли но вац, op. cit., стр. 399.
22 Вид. чл. 132, ст. 2 ЗНС. Пре ма Пред на цр ту Гра ђан ског за ко ни ка Ре пу бли ке Ср би је 

пра ви ла о на ло гу су го то во у пот пу но сти иден тич на оним ко ја су пред ви ђе на и у по сто је ћим 
на след но прав ним про пи си ма, уз јед ну про ме ну ко ја се ти че упра во не по сто је ћих на ло га. 
На и ме, у чл. 2727 Пре на цр та до да је се да ће се не по сто је ћим на ло зи ма сма тра ти и они ко ји 
су су прот ни мо ра лу. Вид. Пред на црт Гра ђан ског за ко ни ка Ре пу бли ке Ср би је од 26.06.2015. 
го ди не. До сту пан у Pa ra graf Lex ба зи про пи са, да тум по се те: 29.12.2018. го ди не.
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је кон ци пи ра на та ко да ју је из објек тив них, од но сно, фак тич ких раз ло га 
не мо гу ће из вр ши ти.23 Не ра зу мљи ви су они код ко јих је не ја сно шта се на-
ла же и ко ме је на лог на ме њен. Про тив реч ни су они на ло зи ко ји су су прот ни 
са ми се би и ко ји се због то га не мо гу раз у ме ти, ни ти се мо же утвр ди ти пра-
ва на ме ра за ве шта о ца ко ја је нео п ход на за њи хо во пра вил но из вр ше ње. На-
ло зи мо гу би ти и ру шљи ви он да ка да су за ве шта ни под деј ством ма не во ље 
са мог за ве шта о ца.24 Сви на пред на ве де ни на ло зи не по вла че за со бом ау то-
мат ски и ни шта вост це лог за ве шта ња, већ са мо спор не од ред бе о на ло гу.25

4. ПРАВ НЕ ПО СЛЕ ДИ ЦЕ НЕ ИС ПУ ЊЕ ЊА НА ЛО ГА

На лог по ка зу је осо бе ност, али и од ре ђе не слич но сти са по је ди ним мо-
да ли те ти ма по ста вље ним за ве шта њем у по гле ду по сле ди ца ко је на сту па ју 
ње го вим не ис пу ње њем. Да ли увек на сту па иста по сле ди ца ка да до ђе до 
не ис пу ње ња, шта се де ша ва са на ло гом, ко ме у овом слу ча ју при па да за о став-
шти на, од но сно њен део и мно га дру га, пи та ња су ко ја се у да том мо мен ту 
отва ра ју.

Ка ко је већ спо ме ну то, ли це оп те ре ће но на ло гом тре ба да из вр ши на лог 
на на чин ко ји је за ве шта лац од ре дио и у при ме ре ном ро ку. У слу ча ју ње го вог 
скри вље ног не ис пу ње ња, за ко но да вац пред ви ђа на сту па ње истих по сле ди ца 
као у си ту а ци ји да је на сту пио рас кид ни услов.26 Да кле, уко ли ко до ис пу-
ње ња на ло га не до ђе, то не зна чи да ће ау то мат ски на сту пи ти спо ме ну та 
по сле ди ца, с об зи ром да она пред ста вља упра во ре зул тат по сто ја ња кри ви-
це на стра ни оп те ре ће ног ли ца. Са мо у слу ча ју ка да ис пу ње ње на ло га из о-
ста не из раз ло га ко ји се мо гу при пи са ти у кри ви цу оп те ре ће ном ли цу, он да 
за то ли це на сту па не га тив на по сле ди ца, ко ја се огле да у гу бит ку на след ног 
пра ва, од но сно ко ри сти оста вље не за ве шта њем. Ко рист се гу би у це ли ни, 
без мо гућ но сти за др жа ва ња ума ње ног де ла. Скри вље но не ис пу ње ње на ло га 

23 По је ди ни ау то ри пра ве раз ли ку из ме ђу објек тив но и су бјек тив но не мо гу ћих на ло-
га. Су бјек тив но не мо гу ћи на ло зи су они ко је са мо кон крет ни ду жник не мо же из вр ши ти, 
али су објек тив но из вр ши ви. Пи та ње је да ли се у слу ча ју су бјек тив не не мо гућ но сти узи ма 
да је у пи та њу не мо гућ на лог или се оп те ре ће ном ли цу при зна је из вр ше ње на ло га уко ли ко 
је он учи нио све што је у ње го вој мо ћи да тај на лог ис пу ни, иа ко га објек тив но ни је ис пу нио. 
Ми шље ња смо да је дру ги став ис прав ни ји. Су прот но вид. И. Ба бић, На след но пра во, Слу-
жбе ни гла сник, Бе о град, 2018, стр. 172.

24 Ка да је за ве шта лац био пре ва рен, у за блу ди или под при ну дом и прет њом у ве зи 
чи ње ни ца ко је су на ње га ути ца ле да за ве шта на лог, та кав на лог би ће ру шљив. Вид. О. Ан тић, 
op. cit, стр. 56.

25 Вид. Од лу ку Вр хов ног су да Ср би је Рев. 737/75 од 01.03.1995. го ди не. На ве де но пре ма: 
С. Свор цан, op. cit., стр. 299.

26 Вид. чл. 134, ст. 1 ЗНС.
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по пра ви лу не до во ди у пи та ње оп ста нак за ве шта ња, осим ка да је на ло гом 
оп те ре ћен је ди ни за ве штај ни на след ник.27 С дру ге стра не, оп те ре ће но ли це 
ко је је из вр ши ло на лог у пот пу но сти или у гра ни ца ма сво јих мо гућ но сти, 
не ће из гу би ти по ло жај на след ни ка, од но сно ко рист оста вље ну му за ве шта-
њем. До вољ но ће би ти и да је ду жник пред у зео све рад ње ко је су у ње го вој 
мо ћи, иа ко је од сту пио од упут ства да тог у за ве шта њу, да не га тив на по сле-
ди ца из о ста не. 

Исто вре ме но, на ме ће се и пи та ње суд би не на ло га у слу ча ју ње го вог 
скри вље ног не ис пу ње ња. Сва ка ко, пр во ме сто где ће се од го вор тра жи ти је 
за ве шта ње. Од на ме ре за ве шта о ца за ви си да ли ће се на лог уга си ти или ће 
пре ћи на дру го ли це, ко је за ве шта лац мо же, али и не мо ра да од ре ди (суп сти-
тут). У по след њем слу ча ју, од но сно ка да суп сти ту ци ја ни је од ре ђе на, ли це 
ко је ће сту пи ти на ме сто оп те ре ће ног на след ни ка од ре ди ће се при ме ном 
пра ви ла за кон ског на сле ђи ва ња. Ка да је на лог на мет нут ис по ру ко прим цу 
ко ји га ни је ис пу нио, те ка да за ве шта лац ни је од ре дио да ће пред мет ис по ру ке 
при па сти тре ћем ли цу, има се узе ти да он та да при па да ду жни ку ис по ру ке, 
а да љим ту ма че њем за ве шта ња ће се утвр ди ти да ли ће на лог те ре ти ти и 
ње га.28 Ли це ко је је оп те ре ће но на ло гом до мо мен та ис пу ње ња, од но сно не-
ис пу ње ња на ло га има по ло жај прет ход ног на след ни ка, док прав ни по ло жај 
по то њег на след ни ка има ли це ко је сту па на ње го во ме сто у слу ча ју ње го вог 
скри вље ног не ис пу ње ња. На ве де на ли ца се на ла зе у прав ном од но су ко ји у 
пот пу но сти од го ва ра по ло жа ју прет ход ног и по то њег на след ни ка код рас кид-
ног усло ва.29 У по ме ну том од но су спо ран је прав ни по ло жај прет ход ног на-
след ни ка. На и ме, чл. 128, ст. 1 ЗНС из ри чи то на во ди да прет ход ни на след ник 
има по ло жај ужи ва о ца за о став шти не, из че га про из и ла зи да ње гов по ло жај 
од го ва ра по ло жа ју пло до у жи ва о ца30 и да он не мо же сло бод но рас по ла га ти 
за о став шти ном. Ме ђу тим, у те о ри ји се на и ла зи на кри ти ку за кон ског ре ше-
ња ко јим се уре ђу је прав ни по ло жај прет ход ног на след ни ка. На во ди се ка ко 
je „у упо ред ном пра ву за у зет ско ро јед но ду шан став да прет ход ни на след ник 
ни је исто што и „пло до у жи ва лац за о став шти не“, већ да је прет ход ни на след-
ник „вре мен ски огра ни чен на след ник“.31 Ка ко је прет ход ни на след ник ду жан 
да ис пла ти оста ви о че ве ду го ве, да из вр ши ис по ру ке, па и на ло ге, он има мо-
гућ ност, али и оба ве зу да рас по ла же де лом за о став шти не у те свр хе, у по гле ду 

27 Вид. Н. Сто ја но вић, op. cit., стр. 234.
28 Вид. О. Ан тић, З. Ба ли но вац, op. cit., стр. 400.
29 Oпширније вид. О. Ан тић, З. Ба ли но вац, op. cit., стр. 397-398 и 400.
30 О за о став шти ни као пред ме ту пра ва пло до у жи ва ња, вид. Д. По пов, По јам и пред-

мет пра ва пло до у жи ва ња у Пред на цр ту Гра ђан ског За ко ни ка Ре пу бли ке Ср би је, Збор ник 
ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, бр. 4/2017, стр. 1314-1315.

31 Вид. Д. Ђу р ђе вић, Прав ни по ло жај прет ход ног на след ни ка, Ана ли Прав ног фа кул-
те та у Бе о гра ду, Прав ни фа ку лет у Бе о гра ду, Бе о град, 1/2011, стр. 106 и 112.
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че га је те о ри ја не по де ље на.32 Ис пу ње ње рас кид ног усло ва де лу је ex nunc, 
што зна чи да оба ве за прет ход ног на след ни ка да вра ти оно што је до та да 
мо гао да ко ри сти, по сто ји са мо ако је он не до зво ље но и пре ко по треб них 
гра ни ца рас по ла гао де ло ви ма за о став шти не, од но сно, уко ли ко је био не са-
ве стан.33 У по ме ну том слу ча ју по то њи на след ник је овла шћен да под не се 
ре и вин ди ка ци о ну ту жбу. У слу ча ју да је ње го во пра во оту ђе но, та ко да се 
из гу би ла мо гућ ност да над њим по но во стек не пра во сво ји не, он ће по ста ти 
по ве ри лац и на рас по ла га њу ће има ти пра во на кон дик ци ју.34

По сма тра но из угла ко ри сни ка на ло га, чи ни се да је на лог ви ше мо рал на, 
а не прав на ду жност, јер он не ма на рас по ла га њу мо гућ ност да при нуд но 
зах те ва из вр ше ње на ло га, услед че га по сто ји ре ал на опа сност и мо гућ ност 
да се он из и гра. Да би се та ко не што спре чи ло и да би се учвр стио став да 
на лог не дво сми сле но је сте прав на уста но ва, ак тив на ле ги ти ма ци ја, ка ко је 
то на пред на ве де но, га ран то ва на је дру гим ли ци ма – из вр ши о цу за ве шта ња, 
на осно ву ње го ве уло ге у оста вин ском по ступ ку и ли ци ма ко ја има ју прав ни 
ин те рес.35 Ка ко спо ме ну том од ред бом ни је пре ци зи ра но ко ја су то ли ца 
кон крет но, у док три ни је из не то схва та ње да од го вор на ово пи та ње за ви си 
од ли ца ко је је оп те ре ће но на ло гом. Та ко, уко ли ко је реч о на след ни ку, ак тив-
но ле ги ти ми са но ли це је по то њи на след ник (суп сти тут ако је од ре ђен или 
ли ца у чи ју ко рист има ме ста при ме ни прин ци па при ра шта ја код за ве штај ног 
на сле ђи ва ња, а уко ли ко не ма мо гућ но сти да се при ме не ова пра ви ла, за кон-
ски на след ни ци). Уко ли ко је реч о на ло гу ко јим је био оп те ре ћен ис по ру ко-
при мац, ак тив но ле ги ти ми са ни су ње го ви суп сти ту ти, а уко ли ко њих не ма 
ду жни ци ис по ру ке.36

Нај зад, на ме ће се пи та ње ко ји вид за шти те спо ме ну тим овла шће ним 
ли ци ма сто ји на рас по ла га њу. У тек сту за ко на се спо ми ње са мо де кла ра тор-
на ту жба, али се прет по ста вља и мо гућ ност под но ше ња кон дем на тор не 
ту жбе.37 Да кле, мо гу се под не ти две ту жбе: за утвр ђе ње пре стан ка пра ва 

32 Ibid, стр. 113; О. Ан тић, З. Ба ли но вац, op. cit., стр. 391. 
33 Прет ход ни на след ник је ду жан да се пре ма за о став шти ни по на ша као до бар до ма ћин. 

Пло до ве и дру ге ко ри сти ко је је до био за др жа ва без об зи ра на ис пу ње ње рас кид ног усло ва, те 
њи ма мо же и фак тич ки и прав но рас по ла га ти. Вид. N. Ga vel la, V. Be laj, op. cit,, стр. 358 и 365.

34 Вид. чл. 210 За ко на о обли га ци о ним од но си ма Ре пу бли ке Ср би је, „Сл. лист СФРЈ”, 
бр. 29/78, 39/85, 45/89 – од лу ка УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ”, бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ”, бр. 
1/2003 – Устав на по ве ља. У да љем тек сту: ЗО ОС. Оп шир ни је вид. О. Ан тић, Обли га ци о но 
пра во, Прав ни фа кул тет у Бе о гра ду, Бе о град, 2012, стр. 539-540.

35 Вид. чл. 134, ст. 2 ЗНС. 
36 Вид. О. Ан тић, З. Ба ли но вац, op. cit., стр. 401.
37 За су прот не тврд ње, пре ма ко ји ма код на ло га ни је до пу ште на кон дем на тор на ту жба, 

јер ни је на ве де на у за ко ну као мо гућ ност, вид. Н. Сто ја но вић, На след но пра во, стр. 274. 
Слич но ми шље ње за сту па и проф. Во ди не лић ка да по сма тра на лог, не као оба ве зу већ као 
пра во-те рет. Та да има лац пра ва-те ре та не мо же би ти при ну ђен да рад њу из вр ши, већ не-
ис пу ње ње рад ње до во ди до гу бит ка пра ва. Вид. В. Во ди не лић, Гра ђан ско пра во (увод у 
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услед не из вр ше ња на ло га, али и за спро во ђе ње при нуд ног из вр ше ња на ло га. 
Сва ка ко, ка да је под не та кон дем на тор на ту жба, не по сто ји по тре ба, ни ти 
прав ни ин те рес да се под но си и де кла ра тор на ту жба, јер се по сто ја ње, од-
но сно, не по сто ја ње чи ње ни це утвр ђу је у окви ру под не тог кон дем на тор ног 
зах те ва.38 По ред чи ње ни це да не по сто ји је дин ствен став док три не у по гле-
ду мо гућ но сти при нуд не ре а ли за ци је на ло га, по сто је и те о риј ска ми шље ња 
да за ко но да вац ко ри сти по гре шну тер ми но ло ги ју и да се не ра ди о ту жби за 
утвр ђе ње, већ о пре о бра жај ној ту жби.39 Уко ли ко се има у ви ду За кон о пар-
нич ном по ступ ку Ср би је, пре ма ко ме се ту жба за утвр ђе ње мо же под не ти и 
ра ди утвр ђе ња по сто ја ња, од но сно, не по сто ја ња чи ње ни ца, он да ка да је то 
пред ви ђе но за ко ном или по себ ним про пи сом40 и ка да се узме у об зир да је 
(не)ис пу ње ње на ло га чи ње ни ца од ко је за ви си оства ре ње од ре ђе ног пра ва, 
ми шље ња смо да је за ко но да вац ода брао до бру тер ми но ло ги ју и да се не-
сум њи во ра ди о ту жби за утвр ђе ње.41 У пи та њу је не га тив на де кла ра тор на 
ту жба, јер је њен сми сао усме рен на то да се утвр ди да не по сто ји пра во 
кон крет ног ли ца.

У слу ча ју до спе ло сти на ло га у то ку оста вин ског по ступ ка, овла шће на 
ли ца има ју мо гућ ност да зах те ва ју утвр ђе ње пре стан ка пра ва због ње го вог 
не ис пу ње ња још у то ку истог. У су прот ном, од но сно уко ли ко је оба ве за ис-
пу ње ња на ло га до спе ла на кон прав но сна жно сти ре ше ња о на сле ђи ва њу, 
овла шће на ли ца има ју пра во да ту жбом по кре ну пар нич ни по сту пак. У по-
гледу ро ка за по ди за ње ту жбе, у те о ри ји се на и ла зи на два ми шље ња. Пре ма 
јед ном, при ме њу је се оп шти рок за ста ре ло сти од де сет го ди на ко ји те че од 
да на до спе ло сти оба ве зе из вр ше ња на ло га.42 Пре ма дру гом, рок тре ба по ста-
ви ти знат но кра ће, у тра ја њу од го ди ну да на од да на до спе ло сти оба ве зе.43

гра ђан ско пра во и оп шти део гра ђан ског пра ва), Прав ни фа кул тет Уни он, Бе о град, 2014, 
стр. 195-197.

38 Вид. А. Јак шић, Гра ђан ско про це сно пра во, Прав ни фа кул тет у Бе о гра ду, Бе о град, 
2018, стр. 345.

39 На во ди се да је на след но пра во ли ца оп те ре ће ног на ло гом на ста ло мо мен том смр-
ти оста ви о ца и да као та кво по сто ји, услед че га не ис пу ње ње на ло га кри ви цом мо же про у-
зро ко ва ти је ди но гу би так тог пра ва... „због то га ни је реч о де кла ра ци ји да пра во на сле ђа 
по сто ји или не по сто ји, већ о ре а ли за ци ји прав не мо ћи – пра ва на пре ста нак на след но прав-
ног овла шће ња“, што се по сти же кон сти ту тив ном ту жбом. Вид. Н. Сто ја но вић, На лог у 
за ве шта њу, стр. 241. Су прот но: О. Ан тић, З. Ба ли но вац, op. cit., стр. 401.

40 О чи ње ни ца ма ко је не мо гу би ти пред мет де кла ра тор ног утвр ђе ња, вид. М. Сал ма, 
Чи ње ни це као пред мет де кла ра тор не ту жбе, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом 
Са ду, бр. 2/2013, стр. 191. 

41 Вид. чл. 194, ст. 3 За ко на о пар нич ном по ступ ку Ре пу бли ке Ср би је, „Сл. гла сник РС”, 
бр. 72/2011, 49/2013 – од лу ка УС, 74/2013 – од лу ка УС, 55/2014 и 87/2018.

42 Вид. О. Ан тић, З. Ба ли но вац, op. cit., стр. 401.
43 Рок од го ди ну да на био би по го дан због по сто ја ња слич но сти из ме ђу ин сти ту та на-

ло га и ис по ру ке. Вид. Н. Сто ја но вић, На след но пра во, стр. 276.
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5. РАЗ ГРА НИ ЧЕ ЊЕ ОД СЛИЧ НИХ ИН СТИ ТУ ТА

У на ред ним ре до ви ма би ће ука за но на основ не раз ли ке ко је по сто је 
из ме ђу на ло га са јед не и ис по ру ке, оста лих по је ди них мо да ли те та у за ве-
шта њу, те нео ба ве зу ју ћих са ве та и пре по ру ка, са дру ге стра не.

У прак си, на лог се нај че шће ме ша са ис по ру ком. Ме ђу тим, из ме ђу ова 
два ин сти ту та по сто ји су штин ска раз ли ка, а огле да се у њи хо вим прав ним 
по сле ди ца ма, а сход но њи ма и у прав ном по ло жа ју ли ца ко ја сти чу ко рист 
по осно ву ис по ру ке, од но сно на ло га, те ду жни ка ис по ру ке и ли ца оп те ре ће-
ног на ло гом. Ка ко је то спо ме ну то, из ме ђу ко ри сни ка на ло га и оба ве зног 
ли ца не на ста је обли га ци о ни од нос, те ко ри сник на ло га, уко ли ко је од ре ђен, 
ни је овла шћен да зах те ва из вр ше ње на ло га од ли ца ко ме је на мет нут. Код 
ис по ру ке, си ту а ци ја је ди ја ме трал но су прот на. Из ме ђу ис по ру ко прим ца и 
ду жни ка, од но сно оне ра та на ста је обли га ци о ни од нос, ко ји да је мо гућ ност 
ис по ру ко прим цу да зах те ва да се ис по ру ка оста вље на у ње го ву ко рист и 
из вр ши. Ис по ру ко при мац мо мен том смр ти за ве шта о ца по ста је по ве ри лац 
што му, по ред ак тив не ле ги ти ма ци је да зах те ва при нуд но из вр ше ње ис по-
ру ке, га ран ту је и мо гућ ност на кна де ште те услед про пу шта ња оне ра та да 
из вр ши ис по ру ку на на чин ко ји је од ре ђен у за ве шта њу.44 Ова кву ле ги ти-
ма ци ју, као ни мо гућ ност на кна де ште те услед не ис пу ње ња на ло га или ка-
шње ња са ње го вим ис пу ње њем, ко ри сник на ло га не ма. На лог, за тим, мо же 
да бу де и не ка мо рал на, од но сно, вред но сно обо је на ко рист, док је ис по ру ка, 
по пра ви лу, увек имо вин ско прав на ко рист. Ис по ру ка увек мо ра има ти ко ри-
сни ка, што ни је слу чај код на ло га ко ји мо же би ти оста вљен и ра ди оства ре ња 
не ког оп штег ци ља.45 Та ко ђе, ис по ру ко при мац увек мо ра би ти су бјект у пра-
ву, док ко ри сник на ло га то не мо ра ну жно да бу де.46 Из ме ђу ис по ру ке и ин ди-
ви ду а ли зо ва ног на ло га по сто ји још јед на раз ли ка ко ја се огле да у то ме да је 
на лог у та квом слу ча ју стро го ве зан за лич ност од ре ђе них ка рак те ри сти ка 
и ве шти на, те те ре ти то ли це, док ис по ру ка по пра ви лу те ре ти за о став шти ну 
и не за ви си од ве шти на и зна ња оне ра та.47 

Слич ност по сто ји и са јед ном вр стом усло ва. Усло ви се де ле с об зи ром 
на раз ли чи те кри те ри ју ме, али је за нас, на овом ме сту, нај зна чај ни ја по де ла 
на по те ста тив не, ка зу ал не и ме шо ви те усло ве, где кри те ри јум по де ле пред-
ста вља мо гућ ност на след ни ка по ста вље ног под усло вом да ути че на ње го во 
оства ре ње. Код по те ста тив них усло ва, оства ре ње за ви си ис кљу чи во од су бјек-
та, док код ка зу ал них усло ва оства ре ње за ви си од не ког до га ђа ја или тре-
ћег ли ца, у сва ком слу ча ју не за ви сно од во ље и по сту па ка са мог су бјек та. 

44 Вид. чл. 262, ст. 1 и 2 ЗО ОС.
45 Вид. Д. Ђур ђе вић, Ин сти ту ци је на след ног пра ва, стр. 172.
46 Вид. О. Ан тић, На лог у на след ном пра ву, стр. 54.
47 Ibid, стр. 53.
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Ме шо ви ти усло ви пред ста вља ју ком би на ци ју јед них и дру гих, где оства ре-
ње де ли мич но за ви си од во ље ли ца ко ме је пра во усло вље но, а де ли мич но 
од не ког не за ви сног до га ђа ја.48 Рад ња рас кид ног по те ста тив ног усло ва че сто 
мо же би ти кон ци пи ра на та ко да бу де иден тич на са рад њом са мог на ло га.49 
Раз ли ка се огле да у раз ли чи том сте пе ну од го вор но сти ко ји по сто ји код ли ца 
оп те ре ће ног на ло гом и на след ни ка по ста вље ног под рас кид ним по те ста тив-
ним усло вом. На и ме, на след ник ко ји је по ста вљен под ова квим усло вом 
мо ра да се по на ша тач но она ко ка ко је за ве шта лац то на ло жио. Уко ли ко се, 
чак и без ње го ве кри ви це, рас кид ни услов оства ри, на след ник гу би сво је 
на след но пра во. Код на ло га пак, ду жник мо ра да учи ни све што је у ње го вој 
мо ћи да оства ри на лог, али уко ли ко до оства ре ња на ло га не до ђе из раз ло га 
ко ји се ду жни ку на ло га не мо же при пи са ти у кри ви цу, оп те ре ће но ли це за-
др жа ва сво ја пра ва. Де ша ва се, с об зи ром да рад ња у оба слу ча ја мо же би ти 
иста, да по сто ји сум ња да ли је во ља за ве шта о ца би ла да од ре ђе ну оба ве зу 
пред ви ди као на лог или по сто ји бу ду ћа, не из ве сна чи ње ни ца у ви ду по те-
ста тив ног усло ва од ког за ви си оп ста ја ње на след ног пра ва кон крет ног ли ца. 
Пре ма пра ви ли ма ту ма че ња по ко ји ма се за ве шта ње, у слу ча ју сум ње, ту-
ма чи у ко рист ду жни ка, узи ма се да је у пи та њу на лог. По те ста тив ни, као и 
сва ки дру ги услов је за ду жни ка увек ве ћи те рет од на ло га.50

На по слет ку, на лог тре ба раз ли ко ва ти од ра зних са ве та и пре по ру ка. 
Иа ко смо на ве ли да у не ким сег мен ти ма на лог из гле да ви ше као мо рал на, а не 
прав на ка те го ри ја, он не сум њи во то је сте. На су прот то ме, са ве ти и пре по ру-
ке, ко је мо гу да чи не са став ни део за ве шта ња, ни су прав но оба ве зу ју ћег ка-
рак те ра за уни вер зал не и син гу лар не сук це со ре. Они њих мо рал но оба ве зу ју, 
али им не до ста је еле мент ко ри сно сти, као и по сле ди ца у слу ча ју не по сту па ња 
по да тим упу ти ма за ве шта о ца, да би се мо гло го во ри ти о на ло гу.51 

6. УПО РЕД НО ПРАВ НА РЕ ГУ ЛА ТИ ВА НА ЛО ГА

Ра ди ана ли зе на чи на и сте пе на уре ђе но сти на ло га, спе ци фич но сти у 
ње го вој прав ној ре гу ла ти ви, те слич но сти и раз ли ка у од но су на до ма ћу прав-
ну ре гу ла ти ву, у на ред ним ре до ви ма би ће при ка за на по сто је ћа нор ма тив на 
ре ше ња са др жа на у: пра ви ма др жа ва ре ги о на, за ко но дав стви ма по је ди них 

48 Вид. Д. Ни ко лић, Увод у си стем гра ђан ског пра ва, Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду, 
Но ви Сад, 2016, стр. 344, 345.

49 Вид. М. Жи ва но вић, Р. Мом чи ло вић, оp. cit., стр. 85.
50 Пра ви ло ва жи пре ма мак си ми пре у зе тој још из рим ског пра ва: „Sem per in ob scu ris 

qu od mi ni mum est se qu i mur.“ Вид. Н. Сто ја но вић, На лог у за ве шта њу, стр. 242-243.
51 Вид. Р. Мом чи ло вић, На лог код те ста мен тал ног на сле ђи ва ња, Срп ска прав на ми-

сао, Прав ни фа ку лет у Ба ња Лу ци, Ба ња Лу ка, 1-4/2000, стр. 112.
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бив ших со ци ја ли стич ких зе ма ља, као што су Ру си ја и Бу гар ска, те Ау стри ји 
и Не мач кој, као прав ним си сте ми ма гер ман ског прав ног кру га, ко ји су из-
вр ши ли нај ве ћи ути цај на фор ми ра ње ре ше ња у на ци о нал ном за ко но дав ству.

6.1. На лог у др жа ва ма бив ше СФРЈ

У др жа ва ма чла ни ца ма бив ше Со ци ја ли стич ке Фе де ра тив не Ре пу бли ке 
Ју го сла ви је, пра ви ла ве за на за на лог по ста вље на су на сли чан на чин. Сто га 
ће у овом де лу би ти при ка за на са мо од сту па ња у од но су на до ма ћу прав ну 
ре гу ла ти ву овог ин сти ту та.

У пра ву Ре пу бли ке Хр ват ске, ма те ри ји по ста вља ња на след ни ка под 
усло вом и на ло гом по све ће ни су чл. 47 и 48 За ко на о на сле ђи ва њу.52 На пр ви 
по глед мо же се уо чи ти да од ред бе по све ће не на ло гу пре ци зни је ре гу ли шу 
овај ин сти тут у по гле ду на чи на ње го вог ис пу ње ња у од но су на на ше пра во. 
На след но прав ним про пи си ма ове зе мље из ри чи то је на ве де но да оп те ре ће-
но ли це тре ба да из вр ши на лог нај бо ље што мо же, те да уко ли ко га уоп ште 
не мо же из вр ши ти, за др жа ва оно што је сте као по осно ву за ве шта ња, осим 
ако из за ве шта ња не про из и ла зи шта дру го или раз лог не ис пу ње ња ле жи у 
скри вље ном по на ша њу ду жни ка на ло га. На ло гом се мо гу оп те ре ти ти сва 
ли ца ко ји ма се ина че мо же оста ви ти не ка ко рист из за о став шти не. За кон ски 
текст је да кле, пре ци зни ји и у по гле ду овог пи та ња, јер се ко ри сти јед на 
ши ра фор му ла ци ја од оне пред ви ђе не у до ма ћем за ко но дав ству. На кра ју, 
за кон ска ре гу ла ти ва пра ви раз ли ку из ме ђу на ло га и нео ба ве зу ју ћих смер-
ни ца да тих у за ве шта њу, те у скла ду са тим пред ви ђа и ду жно сти кон крет-
них ли ца, што не до ста је до ма ћем за ко но дав ству. У по гле ду пре о ста лих пра-
ви ла, она су у ЗНС де таљ ни је кон ци пи ра на.

У од но су на до ма ће пра во, сва оста ла за ко но дав ства на ста ла на про сто ру 
бив ше СФРЈ – Фе де ра ци је Бо сне и Хер це го ви не, те ње ног ен ти те та Ре пу бли-
ке Срп ске, Ре пу бли ке Ма ке до ни је и Ре пу бли ке Сло ве ни је, ин сти тут на ло га 
ре гу ли шу до ста шту ро, по све ћу ју ћи му све га је дан члан. Пре ма За ко ни ма о 
на сле ђи ва њу спо ме ну тих зе ма ља, на лог мо же те ре ти ти сва ли ца ко ја при-
ма ју не ку ко рист из за о став шти не, при че му су по бро ја ни на ло зи ко ји се 
има ју сма тра ти не по сто је ћим. Ме ђу тим, из о ста вље но је ре гу ли са ње на чи на 
ње го вог ис пу ње ња, као и по сле ди ца ко је на сту па ју уко ли ко се на лог не ис пу-
ни, а у ве зи са тим и ли ца ко ја су евен ту ал но овла шће на на за шти ту прав них 
ин те ре са у суд ском по ступ ку.53

52 Вид. Za kon o na slje dji va nju Hr vat ske из 2003. го ди не, „Na rod ne no vi ne“, 48/2003, 
163/2003, 35/2005, 127/2013 и 33/2015. 

53 Вид. чл. 97 За ко на о на сље ђи ва њу Ре пу бли ке Цр не Го ре, „Слу жбе ни лист ЦГ”, 74/2008; 
чл. 103 Za ko na o na slje dji va nju u Fe de ra ci ji BiH из 2014. го ди не, „Sl. no vi ne Fe de ra ci je BiH“, 
80/2014; чл. 105 За ко на о на сље ђи ва њу Ре пу бли ке Срп ске, „Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке 
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6.2. На лог у пра ви ма Ру си је и Бу гар ске
Пре ма Гра ђан ском ко дек су Ру ске Фе де ра ци је, на лог је од ред ба у за ве-

шта њу чи ји пред мет мо же пред ста вља ти оба ве за из вр ше ња би ло ко је рад ње 
имо вин ског или не и мо вин ског ка рак те ра, али ис кљу чи во уко ли ко је она 
од ре ђе на у ци љу оства ри ва ња јав ног ин те ре са (оп ште ко ри сног ци ља)54 или 
не ког дру гог ци ља ко ји ни је про ти ван за ко ну, под ра зу ме ва ју ћи под тим и 
оба ве зу са хра њи ва ња оста ви о ца у скла ду са ње го вом по след њом во љом. Спо-
ме ну та оба ве за мо же те ре ти ти јед ног или ви ше за ве штај них или за кон ских 
на след ни ка. На лог мо же те ре ти ти и из вр ши о ца за ве шта ња, али са мо под 
усло вом да је по себ но опре де љен део за о став шти не ко ји је нео п хо дан ра ди 
ње го вог ис пу ње ња. По ред то га, екс пли цит но је про пи са но да за ве шта лац 
мо же на ло жи ти јед ном или не ко ли ци ни на след ни ка да чу ва ју ње го ве кућ не 
љу бим це, као и да вр ше нео п хо дан над зор и бри гу над њи ма.55 Oва оба ве за 
та ко ђе мо же би ти ка ко имо вин ског, та ко и не и мо вин ског ка рак те ра и уста-
но вље на је ра ди оп ште ко ри сног ци ља.56 

У по зи ци ји ко ри сни ка на ло га у пра ву ове зе мље, по пра ви лу се ја вља 
нео пре де љен круг ли ца. Уко ли ко се као пред мет за ве штај ног рас по ла га ња 
ја вља оба ве за из вр ше ња рад ње имо вин ског ка рак те ра, кључ на тач ка ди фе рен-

Срп ске“, 1/09; чл. 100 За ко на за на сле ду ва ње то Ма ке до ни је из 1996. го ди не, „Сл. ве сник на 
РМ“, 47/1996 и 18/2001 – др. за кон; као и чл. 82 Za ko na o de do va nju Slo ve ni je из 1976. го ди не, 
„Ur. list SRS“, 15/1976, 23/1978 и „Ur. list RS“, 13/1994 – ZN, 40/1994 – odl. US, 117/2000 – odl. 
US, 67/2001, 83/2001 – OZ, 73/2004–ZN-C, 31/2013 – odl. US и 63/2016. 

54 За кон не од ре ђу је по јам оп ште ко ри сног ци ља. У док три ни се на во ди да се под њим 
мо гу под ра зу ме ва ти со ци јал не, до бро твор не, кул тур не, обра зов не, те на уч не свр хе, ци ље ви 
за шти те јав ног здра вља, раз во ја фи зич ке кул ту ре и спор та, за шти та пра ва и ле ги тим них 
ин те ре са гра ђа на и ор га ни за ци ја, пру жа ње прав не по мо ћи и слич но. Под оп ште ко ри сним 
ци љем, у за ви сно сти од кру га осо ба у чи јем ин те ре су је на лог уста но вљен мо гу се под ра зу-
ме ва ти: ци ље ви ко ри сни за дру штво и др жа ву у це ли ни (кул тур не, до бро твор не, обра зов не, 
на уч не и слич не свр хе); ци ље ви ко ри сни за од ре ђе ну гру пу љу ди са нео д ре ђе ним бро јем ли ца 
или од ре ђе не дру штве не гру пе (по је ди не про фе си је, пен зи о не ри, љу ди ко ји жи ве у од ре ђе-
ној обла сти, итд). При мер за то је на лог на след ни ку или из вр ши о цу за ве шта ња да из вр ши 
пре нос сред ста ва у ко рист би ло ко је ка те го ри је те шко обо ле лих па ци је на та у од го ва ра ју ћој 
здрав стве ној уста но ви или фон да за по моћ та квим па ци јен ти ма. Дру ги при мер био би пру-
жа ње фи нан сиј ске по др шке сту ден ти ма би ло ко је обра зов не ин сти ту ци је. Вид. В. О. Га ври лов, 
Ко мен та рий к раз де лу V ча сти III ГК РФ, На след ствен ное пра во, Санкт-Пе тер бург, 2003, 
стр 90. Вид. и ин тер нет адре су: http://lo gos-pra vo.ru/ar tic les/za veshcha tel noe-vo zloz he nie-et o-
otlic hiya-ot-za veshcha tel no go-ot ka za, да тум по се те: 12. 01. 2019. 

55 Вид. чл. 1139, ст. 1 Гра ђан ског Ко дек са Ру ске Фе де ра ци је, ин тер нет адре са:
http://ba se.ga rant.ru /10164072/f96218ae c223bf c0fe 4d55939856544c/. У да љем тек сту: ГКРФ.
56 Пре ма јед ном ста ву, оп шти ин те рес у овом слу ча ју огле да се у за до во ље њу дру штве-

них по тре ба за ху ма ним трет ма ном жи во ти ња. Пре ма дру гом схва та њу, је дан од ре зул та та 
на ла га ња оба ве зе из вр ше ња ова квих рад њи пред ста вља сма ње ње бро ја на пу ште них жи во-
ти ња, те ши ре ња ра зних ин фек ци ја ко је пред ста вља ју очи глед ну опа сност за дру штво у 
це ли ни и ње них по је ди нач них чла но ва. Вид. ин тер нет адре су: http://lo gos-pra vo.ru/ar tic les/
za veshcha tel noe-vo zloz he nie-et o-otlic hiya-ot-za veshcha tel no go-ot ka za, да тум по се те: 12. 01. 2019. 
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ци ја ци је ис по ру ке и на ло га про из и ла зи из свр хе ра ди ко је је исту по треб но 
пред у зе ти, ко ја се код на ло га огле да у оства ре њу јав ног ин те ре са57 (оп ште ко-
ри сног ци ља).58 Ко дек сом је из ри чи то про пи са но да се у овом слу ча ју при ме-
њу ју од ред бе ко ја се од но се на ис по ру ку.59 У скла ду са њи ма, на след ник за 
ис пу ње ње ова квог на ло га од го ва ра сра змер но на сле ђе ном де лу за о став шти не, 
ну жни на след ник од го ва ра са мо оном вред но шћу ко ја пре ма шу је ње гов ну жни 
део, док у слу ча ју ка да је ви ше на след ни ка оп те ре ће но на ло гом, оба ве за ње го-
вог ис пу ње ња те ре ти све њих сра змер но њи хо вим на след ним де ло ви ма, уко-
ли ко за ве шта њем ни је дру га чи је од ре ђе но. Уко ли ко ли це ко је је на то овла-
шће но ни је ис ко ри сти ло пра во на ис пу ње ње на ло га у ро ку од 3 го ди не од 
отва ра ња на сле ђа, на след ник ко ји је оп те ре ћен на ло гом, по пра ви лу се осло-
ба ђа ове сво је оба ве зе.60 С дру ге стра не, ка да је реч о на ло зи ма не и мо вин ског 
ка рак те ра, ни су пред ви ђе ни спе ци јал ни ро ко ви у по гле ду њи хо вог ис пу ње ња. 

У слу ча ју да ни је до бро вољ но ис пу њен, на лог се мо же суд ским пу тем 
ре а ли зо ва ти од стра не за ин те ре со ва них ли ца (под ко јим се мо же под ра зу-
ме ва ти и би ло ко ја осо ба у чи ју ко рист је уста но вљен на лог, не про фит не ор га-
ни за ци је овла шће не да де лу ју у ци љу за шти те оп штих ин те ре са, као и др жав-
ни ор га ни и ло кал не вла сти над ле жни да вр ше би ло ка кве ак тив но сти у ци љу 
спро во ђе ња кон крет ног или слич ног оп ште ко ри сног ци ља), из вр ши о ца за-
ве шта ња, као и на след ни ка, осим у слу ча ју ка да је за ве шта њем дру га чи је 
од ре ђе но.61 Уко ли ко ли це ко је је оп те ре ће но на ло гом, из раз ло га пред ви ђе них 
Ко дек сом не по ста не на след ник, оба ве за ис пу ње ња на ло га те ре ти ће ли це 
ко је сту па на ње го во ме сто, уко ли ко из за ве шта ња или за ко на не про из и ла зи 
дру га чи је.62 

За раз ли ку од пра ва Ру си је, на след но прав ни про пи си Бу гар ске пој мов но 
не де фи ни шу на лог, иа ко За кон о на сле ђи ва њу са др жи пар од ре да ба по све ће-
них овом ин сти ту ту. Та ко, на лог пред ста вља је дан од до зво ље них мо да ли те-
та за ве штај ног рас по ла га ња.63 Он мо ра би ти мо гућ, те у скла ду са за ко ном, 

57 Вид. Т. Е. Або ва, М. М. Бо гу слав ский, А. Г. Све тла нов, Ко мен та рий к Гра ждан ско-
му ко дек су Рос сийско й Фе де ра ции, Ча сти третьей, Мо сква, 2004, стр. 36.

58 Та ко, при ме ра ра ди, уко ли ко је за ве шта лац од ре дио да на след ник од ре ђе ном ли цу 
мо ра обез бе ди ти ста но ва ње у на сле ђе ном ста ну, ра ди се о ис по ру ци. Ако се ме ђу тим као 
ко ри сник ове при ви ле ги је ја вља деч ји дом, док се не за вр ши из град ња згра де у ове по тре бе, 
реч је о на ло гу. У оба слу ча ја за ве штај на рас по ла га ња има ју имо вин ски ка рак тер. Ви де ти: 
За ко но да тельство- Ком мен та рии к за ко нам, ин тер нет адре са: https://www.zo na za ko na.ru /
la w/com ments/, да тум по се те: 12. 01. 2019. 

59 Вид. чл. 1139, ст. 2 ГКРФ.
60 Вид. чл. 1139, ст. 2 у ве зи са чл. 1138 ГКРФ. Вид. и В. О. Га ври лов, op. cit., стр. 90-91.
61 Вид. чл. 1139, ст. 3 ГКРФ.
62 Вид. чл. 1140 ГКРФ.
63 Вид. чл. 17, ст. 1 За ко на о на сле ђи ва њу Бу гар ске, ин тер нет адре са: http://lex.bg/laws/

ldoc/2121542657, да тум по се те 14. 01. 2019. У да љем тек сту: ЗНБ.

Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 4/2018
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јав ним по рет ком и мо ра лом.64 На ло гом мо же би ти оп те ре ћен ис кљу чи во 
за ве штај ни на след ник или ис по ру ко при мац, док као ње гов ко ри сник фи гу-
ри ра тре ће ли це ко је не мо ра би ти опре де ље но. Нај че шће се уста но вља ва у 
оп ште ко ри сне свр хе, мо же би ти од ре ђен и у ин те ре су са мог за ве шта о ца,65 
при че му не мо ра има ти имо вин ски ка рак тер.66 Пре ма сло ву За ко на, не ис пу-
ње ње на ло га не по вла чи за со бом гу би так прав ног деј ства са мог за ве штај ног 
рас по ла га ња.67 На и ме, у овом слу ча ју, сва ко за ин те ре со ва но ли це мо же да 
зах те ва ње го ву ре а ли за ци ју суд ским пу тем,68 у ци љу из ри ца ња од го ва ра ју-
ћих ме ра ко ји ма се оп те ре ће но ли це оба ве зу је да ис пу ни на лог.69 За кон не 
де фи ни ше ко се има сма тра ти за ин те ре со ва ним ли ци ма, при че му се у док-
три ни су ге ри ше да ово пра во има ју на след ни ци, ка ко за ве штај ни, та ко и за-
кон ски, ис по ру ко прим ци, те би ло ко је тре ће за ин те ре со ва но ли це,70 под ра-
зу ме ва ју ћи под њим и ли це у чи ју је ко рист уста но вљен на лог.71 

6.3. На лог у пра ви ма Ау стри је и Не мач ке

Има ју ћи у ви ду да се до ма ће за ко но дав ство у по гле ду ве ли ког бро ја 
пи та ња, при ли ком ре гу ли са ња на ло га осла ња упра во на гер ман ске прав не 
си сте ме, у пр вом ре ду на ау стриј ски, али и на не мач ки мо дел, це лис ход но 
је из ло жи ти основ не по став ке ових за ко но дав ста ва у ве зи ње го ве прав не 
ре гу ла ти ве. Ка ко оба прав на си сте ма до зво ља ва ју за јед нич ка за ве шта ња и 
уго вор о на сле ђи ва њу, то се на лог мо же по ја ви ти као са др жи на и јед ног и 
дру гог прав ног осно ва по зи ва ња на на сле ђи ва ње.

У пра ву Ау стри је, на лог је кон ци пи ран као од ред ба у за ве шта њу ко јом 
се на ла же ли цу да не што учи ни или да се уз др жи од не ког чи ње ња, на на чин 
ко ји је то од ње га за ве шта лац тра жио или на то ме нај при бли жни ји мо гу ћи 
на чин.72 На лог мо же да бу де уста но вљен и у ин те ре су са мог оста ви о ца, при 

64 Вид. чл. 42 „в“ ЗНБ.
65 При мер за ово пред ста вља ла би оба ве за за ве штај ног на след ни ка ко ји је на сле дио 

би бли о те ку да обез бе ди ко ри шће ње исте на уч ним рад ни ци ма или оба ве за по ди за ња над-
гроб ног спо ме ни ка за ве шта о цу. Вид. Х. Та сев, Бьлгар ско на след стве но пра во, Со фия, 1993, 
стр. 82-83.

66 Ibid., стр. 82.
67 Вид. чл. 18, ст. 2 ЗНБ. 
68 Вид. чл. 18, ст. 1 ЗНБ. 
69 Вид. А. Г. Цо нов, Ко мен тар по За ко на за на след ство то, Со фия, 1993, стр. 63. 
70 Вид. „Сдел ки, сключе ни под усло вие, срок и те жест“, на ин тер нет адре си: http://

www.lawsbg.com/lec tu res/74-graj dan sko-pra vo/400-uslo vie-srok-te jest.html, да тум по се те: 14. 
01. 2019.

71 Вид. А. Г. Цо нов, op. cit., стр. 62.
72 Вид. § 709 Гра ђан ског за ко ни ка Ау стри је (All ge me i nes bürger lic hes Ge set zbuch), https://

www.ris.bka.gv.at/Gel ten de Fas sung.wxe ?Ab fra ge=Bun de snor men&Ge set ze snum mer=10001622, 
да тум по се те: 27.12.2018. го ди не. У да љем тек сту: АBGB.
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че му се у док три ни на во ди да је у слу ча ју по сто ја ња на ло га у ви ду оба ве зе 
не го ва ња кућ ног љу бим ца пре ми ну лог оста ви о ца, као ко ри сник на ло га пред-
ви ђен оста ви лац, а не кућ ни љу би мац.73 Уко ли ко оп те ре ће но ли це не из вр ши 
на мет ну ту му оба ве зу, на то мо же би ти при ну ђен од стра не свих дру гих 
на след ни ка ко ји ни су ко ри сни ци на ло га, као и из вр ши о ца за ве шта ња,74 а 
ка да је на лог уста но вљен у јав ном ин те ре су и од стра не јав ног пра во бра ни-
о ца (Fi nan zpro ku ra tor).75 Еви дент но је да кле, да овај прав ни си стем та ко ђе 
пре по зна је за ве шта ва ње на ло га у јав ном ин те ре су, те да ус кра ћу је пра во 
ко ри сни ци ма на ло га да тра же за шти ту суд ским пу тем. Ка да је на лог ве зан 
за не по крет но сти, пред ви ђа се ре дов но упи си ва ње од го ва ра ју ће за бе ле жбе 
у ре ги стар не по крет но сти.76 У слу ча ју да ли це оп те ре ће но на ло гом не из вр-
ши на лог, због сво је кри ви це (што об у хва та и ла ку не па жњу) на сту па ју исте 
по сле ди це као код оства ре ња рас кид ног усло ва.77 Та да ли це гу би ко рист 
до би је ну за ве шта њем у пот пу но сти. Уко ли ко за ве шта лац пред ви ди не ке 
дру га чи је по сле ди це за оп те ре ће но ли це, ту ма че њем за ве шта ња се утвр ђу-
је да ли је пра ва на ме ра за ве шта о ца би ла да уста но ви на лог, као јед ну вр сту 
оба ве зе или је ње го ва на ме ра би ла усме ре на на оста вља ње нео ба ве зу ју ћих 
са ве та и пре по ру ка.78 Те о ри ја сто ји на ста но ви шту да ка да за ве шта лац пред-
ви ђа не ке дру ге по сле ди це од по сле ди ца ко је на сту па ју ис пу ње њем рас кид-
ног усло ва, тре ба узе ти да се пре ра ди о са ве ти ма, а не на ло гу.79

У Не мач ком гра ђан ском за ко ни ку по јам и основ на обе леж ја на ло га да та 
су у § 1940, при че му се овај ин сти тут да ље раз ра ђу је у не ко ли ко па ра гра фа 
у по гле ду од ре ђи ва ња су бје ка та, пра ва на суд ску за шти ту, мо гућ но сти, од-
но сно, не мо гућ но сти ис пу ње ња, уз упу ћи ва ње на сход ну при ме ну дру гих 
чла но ва ко ји ма се уре ђу ју оста ла пи та ња у За ко ни ку. Као и у дру гим прав-
ним си сте ми ма, ко ри сник на ло га не мо ра да бу де кон кре ти зо ван са мим за ве-
шта њем, а ка да је то и слу чај, не мо ра ну жно да се ра ди о прав ном су бјек ту. 
На лог се мо же огле да ти и у не зи кућ ног љу бим ца или жи во ти ња са фар ме 
оста ви о ца.80 Пре ма овла шће њу за ве шта о ца, ко ри сни ка на ло га мо же од ре ди-

73 Вид. B. Ec cher, Bürger lic hes Recht (Band VI: Er brecht), Sprin ger Wi en New York, Wi en, 
2010, стр. 79.

74 Јед но од основ них овла шће ња из вр ши о ца за ве шта ња је упра во овла шће ње ве за но за 
на лог. За кон му га ран ту је ак тив ну ле ги ти ма ци ју за под но ше ње ту жбе, али и жал бе. Ibid, стр. 89.

75 За да ци јав ног пра во бра ни о ца су за сту па ње Ре пу бли ке Ау стри је као стран ке пред 
свим су до ви ма и управ ним ор га ни ма. Име упу ћу је на ак тив ност са мо у кон тек сту фи нан-
сиј ског упра вља ња, али је оно, за пра во, са мо исто риј ски усло вље но. Вид. § 1 За кон о јав ном 
пра во бра ни ла штву (Fi nan zpro ku ra tur ge setz), https://www.ris.bka.gv.at/Gel ten de Fas sung.wxe?-
Ab fra ge=Bun de snor men&Ge set ze snum mer=20005921, да тум по се те: 28.12.2018. го ди не.

76 Вид. B. Ec cher, op. cit., стр. 80.
77 Вид. § 710 АBGB.
78 Вид. § 711 АBGB.
79 Вид. B. Ec cher, op. cit., стр. 80.
80 Вид. Pa landt, Bürger lic hes Ge set zbuch, Ver lag C.H. Beck, München, 2003, стр. 2299. 
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ти и са мо оп те ре ће но или не ко тре ће ли це, али уз по сто ја ње смер ни ца у 
за ве шта њу, од но сно, во ља оста ви о ца у ова квом слу ча ју мо ра би ти из ра же на 
та ко да ко ри сни ка на ло га чи ни бар од ре ди вим.81 Та ко ђе, из бор под ле же суд-
ској кон тро ли ка да по сто ји сум ња о злој на ме ри или очи глед ној ома шци 
оп те ре ће ног или не ког тре ћег ли ца ко је од ре ђу је ко ри сни ка.82 У док три ни 
се на во ди да на лог не мо ра да бу де увек и из ри чи то имо вин ски обо јен, већ 
мо же пред ста вља ти оба ве зу у сфе ри мо ра ла и оби ча ја, као што је ре дов на 
по се та гро бу оста ви о ца. Мо гу ће су и си ту а ци је у ко ји ма на лог пред ста вља 
до бит за оп те ре ће но ли це. На при мер, на лог се мо же са сто ја ти и у оба ве зи 
оп те ре ће ног ли ца да се учла ни у не ко дру штво, што за ње га мо же пред ста-
вља ти бе не фи ци ју или у оба ве зи да се на ста ви по ро дич но по сло ва ње. Код 
по ме ну тих на ло га, где оба ве за ни је ја сно имо вин ски из ра же на, тре ба во ди ти 
ра чу на о раз ли ко ва њу на ло га од дру гих пре по ру ка и са ве та, ко је је оста ви-
лац учи нио у свом за ве шта њу, али ни је имао на ме ру да оне оба ве зу ју. Пра ва 
на ме ра оста ви о ца се утвр ђу је ту ма че њем за ве шта ња, по го то во у си ту а ци ја-
ма где се на во ди да ли це тре ба да се уз др жи од рас по ла га ња не крет ни на ма 
до би је ним у на сле ђе или ула га ња нов ца без са ве та струч ног ли ца. Утвр ђе њем 
пра ве на ме ре оста ви о ца, до би ја се од го вор и на пи та ње да ли се ра ди о на-
ло гу или нео ба ве зу ју ћем са ве ту.83

По ре дов ном то ку ства ри, за ис пу ње ње на ло га оста вља се од ре ђе ни рок. 
Рок ни је од ре ђен са мим за ко ном, већ овла шће на ли ца или над ле жни ор ган 
од ре ђу ју при ме рен рок за ис пу ње ње оба ве зе, у за ви сно сти од ка рак те ра и 
вр сте оба ве зе. На кон про то ка ро ка, сти че се зах тев за при нуд ним ис пу ње њем 
(Le i stung kla ge) од стра не ак тив но ле ги ти ми са них ли ца, ко ја су од ре ђе на слич-
но као и у до ма ћем прав ном си сте му. Ли ца овла шће на на ту жбу су у пр вом 
ре ду из вр ши лац за ве шта ња, на след ник (ако је ис по ру ко при мац био оп те ре-
ћен на ло гом), са на след ни ци (ако је је дан од на след ни ка оба ве зник на ло га), 
за тим ли ца ко ја би сту пи ла на ње го во ме сто ка да би по зва ни на след ник 
от пао и ка да је у пи та њу јав ни ин те рес, над ле жни др жав ни ор ган.84 По ме-
ну та ли ца по кре ћу и во де пар ни цу у сво је име и за туђ ра чун. Ин те ре сант но 
је по ме ну ти, да за ве шта лац има мо гућ ност да у за ве шта њу про ши ри или огра-
ни чи овај круг ли ца, али ни ка да то пра во не мо же уста но ви ти у име ко ри-
сни ка на ло га, јер се ти ме бит но ме ња су шти на на ло га и од ње га од сту па.85

81 Вид. § 2193 Гра ђан ског за ко ни ка Не мач ке (Bürger lic hes Ge set zbuch), https://www.
ge set ze-im -in ter net.de /bg b/BG B.pd f, да тум по се те: 29. 12. 2018. У да љем тек сту: BGB. Та ко ђе 
вид. D. M. Groll, Pra xis-Hand buch Er brechtsbe ra tung, Dr. Ot to Schmidt, Köln, 2015, стр. 329. 
Ау тор де ла о на ло гу C. Trilsch.

82 Вид. Pa landt, op. cit., стр. 2300.
83 Ibid, стр. 2299.
84 Вид. § 2193 и 2194 BGB, с тим да § 2193 упу ћу је и на при ме ну § 2151 BGB. 
85 Вид. Pa landt,op. cit., стр. 2300. Ме ђу тим, за раз ли ку од не мач ког и ау стриј ског пра ва, 

у за ко но дав ству Швај цар ске, ис пу ње ње на ло га мо же зах те ва ти сва ко ко има ин те рес за то, 
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На лог је че сто лич ног ка рак те ра и ње го во ис пу ње ње за ви си ис кљу чи во 
од осо би на и ве шти на оп те ре ће ног ли ца. У том слу ча ју оп те ре ће но ли це мо ра 
би ти од ре ђе но са мим за ве шта њем.86 Та ко ђе, уко ли ко до ђе до не ис пу ње ња 
на ло га, на лог се га си, осим ако оста ви лац из ри чи то не по ста ви суп сти ту та 
са слич ним ка рак те ри сти ка ма или пред ви ди при ме ну пра ви ла за кон ског 
на сле ђи ва ња. На лог се га си и ка да је он не мо гућ или про ти ван до брим оби-
ча ји ма.87

Не ис пу ње ње на ло га ко је пред ста вља по сле ди цу кри ви це оп те ре ће ног 
ли ца, во ди ће гу бит ку на след ног пра ва и ка кве дру ге ко ри сти из за о став шти-
не, од но сно на сту па њу деј ства ко је од го ва ра оства ре њу рас кид ног усло ва.88 
Уко ли ко то ни је слу чај, ко рист оста је оп те ре ће ном ли цу у нео кр ње ном об-
ли ку. Та ко ђе, ко рист из за о став шти не се за др жа ва и ка да за са мо ис пу ње ње 
на ло га ни су нео п ход на нов ча на сред ства. У том слу ча ју, не ста је и пра во на 
кон дик ци ју.89

7. ЗА КЉУЧ НА РАЗ МА ТРА ЊА

На лог пред ста вља је дан од до зво ље них мо да ли те та за ве штај ног на сле-
ђи ва ња, ко јим се на след но прав на овла шће ња уни вер зал них и син гу лар них 
сук це со ра огра ни ча ва ју у ко рист дру гих ли ца. У од но су на ре гу ла ти ву оста-
лих по је ди них мо да ли те та у за ве штај ном пра ву, по пут усло ва и ро ко ва, 
до ма ће за ко но дав ство овом ин сти ту ту, чи ни се да не по све ћу је у пот пу но сти 
по треб ну па жњу. Ово по себ но до ла зи до из ра жа ја има ју ћи у ви ду сло же ност 
и спе ци фич ност на ло га као прав ног ин сти ту та, чи је су по сле ди це у слу ча ју 
ње го вог скри вље ног не ис пу ње ња да ле ко се жне и огле да ју се у гу бит ку на-
след но прав них овла шће ња оп те ре ће них ли ца, а ти ме и исто вре ме ном на стан-
ку ком пли ко ва них прав них од но са ко ји ва же за сук це сив но на сле ђи ва ње. 
Сто га смо ми шље ња да по сто ји по тре ба за уна пре ђе њем до ма ћих за кон ских 
ре ше ња, по себ но са аспек та пре ци зно сти, али и све о бу хват но сти по сто је ће 
ре гу ла ти ве. Иа ко је упо ред но прав на ана ли за нор ма тив них ре ше ња по све ће-
них овом ин сти ту ту, ба рем ге не рал но по сма тра но, по ка за ла да не по сто је 
зна чај ни је раз ли ке у по гле ду основ них прин ци па ко ји ма се са вре ме на за ко-
но дав ства ру ко во де при ли ком ње го вог уре ђе ња, од ре ђе не за кон ске со лу ци је 

па и сам ко ри сник на ло га, од но сно ли це у чи ју ко рист је он не по сред но од ре ђен. Вид. чл. 
482, ст. 1 Гра ђан ског за ко ни ка Швај цар ске, https://www.ad min.ch /op c/en /clas si fied-com pi la-
tion/19070042/in dex.html, да тум по се те: 13. 01. 2019.

86 Ibid, стр. 2299.
87 Вид. § 2195 BGB; D. M. Groll,op. cit., стр. 329.
88 Вид. § 2196 BGB.
89 Вид. Pa landt, op. cit., стр. 2301.



1638

Др Је ле на Ђ. Ви дић Трнинић, Ми ли ца С. Ко ва че вић, На лог у на след но прав ном... (стр. 1619–1639)

уо че не у по је ди ним од њих, не сум њи во мо гу пред ста вља ти до бар по ка за тељ 
ко је ко ра ке би би ло по жељ но пред у зе ти у пра ву Ср би је ка прет ход но спо ме-
ну том ци љу.

У кон тек сту из ло же ног, ми шље ња смо да би у ко нач ном тек сту Гра ђан-
ског за ко ни ка Ср би је, по је ди на за кон ска ре ше ња по све ће на на ло гу тре ба ло 
кон кре ти зо ва ти, јер, ка ко је на то ука за но, до ма ћа док три на не рет ко сто ји 
на опреч ним ста во ви ма при ли ком њи хо вог ту ма че ња. Ове ко рек ци је, de le ge 
fe ren da, огле да ле би се, пре све га у пре ци зни јем уре ђе њу са мог на чи на из вр-
ше ња на ло га, као што је то слу чај у Хр ват ској и Ау стри ји. Би ло би по жељ но 
од ре ди ти пра ви ло из ког се ја сно ви ди да у слу ча ју не ис пу ње ња на ло га, 
ли це оп те ре ће но њи ме за др жа ва на след ни део или не ку дру гу ко рист из 
за о став шти не, уко ли ко је пред у зе ло све што је у ње го вој мо ћи да га на што 
слич ни ји на чин по став ци у за ве шта њу, ис пу ни. Исто вре ме но, сма тра мо да 
има про сто ра и про ме ни фор му ла ци је у по гле ду ли ца ко ја оста ви лац мо же 
оп те ре ти ти на ло гом. По угле ду на ре гу ла ти ву при хва ће ну у др жа ва ма ре-
ги о на, це лис ход ни је би би ло пој мо ве „на след ни ка и ис по ру ко прим ца“ за ме-
ни ти фор му ла ци јом „осо ба ко ја до би ја не ку ко рист из за о став шти не“. 

По ред то га, по узо ру на ре ше ње прин ци пи јел но при хва ће но у Не мач кој, 
тре ба ло би раз мо три ти и мо гућ ност да у ци љу бла го вре ме ног ис пу ње ња 
на ло га, од но сно от кла ња ња опа сно сти од про лон ги ра ња ње го вог из вр ше ња, 
ак тив ну уло гу у по гле ду од ре ђи ва ња ро ка за ње го во из вр ше ње, по ред из вр-
ши о ца за ве шта ња и ли ца ко је за то има прав ни ин те рес, има и суд, по себ но 
уко ли ко се ра ди о на ло гу уста но вље ном у јав ном ин те ре су. 

Нај зад, сход но ре гу ла ти ви у по је ди ним са вре ме ним за ко но дав стви ма 
Евро пе, да љем на прет ку у по гле ду уна пре ђе ња пра ви ла ве за них за по ста вља-
ње на след ни ка под од ре ђе ним мо ди фи ка ци ја ма, до при не ло би и уно ше ње 
од ред бе ко јом се пра ви раз ли ка из ме ђу на ло га и оста лих же ља оста ви о ца, 
ко ји ма не до ста је еле мент оба ве зно сти.
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and ot her Eu ro pean Co un tri es 

Abstract: When it co mes to free ac qu i si ti on, it is ge ne rally ac cep ted that a 
per son who gi ves a cer tain be ne fit to so me o ne, can bur den that sa me be ne fit with 
so me kind of duty, wit hin the li mits set by the law. Ho we ver, the pre vi o usly said 
do es not in di ca te that the pur po se of the bur den is to set the co un te rac tion to free 
ac qu i si ti on, nor it is re la ted to the re stric tion of fre e dom of ac qu i si ti on, but to 
al lo wed mo di fi ca ti ons. One of the afo re men ti o ned mo di fi ca ti ons is a pre ca tory
pro vi sion, which, in ad di tion to con di ti ons and de a dli nes, has fo und its pla ce in 
the In he ri tan ce law. Its le gal ef fect is re flec ted in the con sti tu tion of the bur den 
to a per son de sig na ted by the de ce a sed per son. The aut hors exa mi ne: the con cept 
and the ef fects of the pre ca torypro vi sion in terms of its ful fil lment, as well as the 
con se qu en ces that oc cur when the pre ca tory pro vi sion is not ful fil led; who can 
be a su bject when it co mes to the pre ca tory pro vi sion, if the re are any le galy bin ding 
co re la ti ons bet we en them, what kind of con se qu en ces the afo re men ti o ned brings 
with it; as well as whe re li es bo un dary of pre ca tory pro vi sion in re la tion to si mi-
lar in sti tu tes. Spe cial at ten tion has been paid to the na ti o nal le gi sla tion, with the 
over vi ew of the cur rent pro vi si ons of the for mer re pu blics of SFRY, Rus sia, Bul-
ga ria, Au stria and Ger many, for the pur po se of exa mi ning the ex tent to which the 
do me stic le gi sla tion of the pre ca tory pro vi si ons is si mi lar, that is, how much it 
de vi a tes from abo ve-men ti o ned Eu ro pean le gi sla ti ons. Ha ving in mind that the 
draf ting of Ser bian Ci vil Co de is in pro gress, aut hors use the op por tu nity to po int 
out cer tain short co mings of the le gal so lu ti ons of the pre ca tory pro vi si ons and 
al so to emp ha si ze pos si ble di rec tion in which the se pro vi si ons co uld be de le ge 
fe ren da com po sed.
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