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ЖИ ВО ТИ ЊЕ КАО ПРЕД МЕТ  
РЕ ГИ СТРО ВА НЕ ЗА ЛО ГЕ*

Сажетак:До но ше ње за ко на ко јим је уве де но без др жа вин ско за ло жно 
обез бе ђе ње на по крет ним ства ри ма и пра ви ма (ко ло кви јал но на зван За ко-
ном о ре ги стро ва ној за ло зи) омо гу ћи ло је за ла га ње жи во ти ња, упи сом у 
Ре ги стар за ло ге при Аген ци ји за при вред не ре ги стре. Те ма ра да иза бра на је, 
ка ко због то га што је прак са за ла га ња до ма ћих жи во ти ња пу тем упи са у Ре-
ги стар све че шћа, та ко и због то га што у до ма ћој док три ни, го то во да не ма 
ра до ва о овој те ми. У тек сту је ак це нат ста вљен на од нос гра ђан ско прав-
них про пи са пре ма жи во ти ња ма, пре све га од нос За ко на о ре ги стро ва ној 
за ло зи, За ко на о обли га ци о ним од но си ма и Пред на цр та Срп ског гра ђан ског 
за ко ни ка, а не оних за ко на ко ји, по при ро ди ства ри, тре ти ра ју жи во ти ње 
као se des ma te ri ae. По се бан осврт је по све ћен За ко ну о до бро би ти жи во ти ња, 
јер из од ре да ба овог прав ног про пи са про из ла зи чи тав низ оба ве за за стра не 
у уго во ру о ре ги стро ва ној за ло зи (што за ла га ње жи во ти ња чи ни не по вољ-
ни јим за за ло жног по ве ри о ца у фа зи на ми ре ња, у од но су на за ло жно обез бе-
ђе ње ко је за пред мет има не ку по крет ну ствар, су вла снич ки удео на њој или 
не ко пра во), али и од ре ђе не за бра не у од но су на жи во ти ње као пред мет за ло-
ге. Иа ко је наш за ко но да вац ду жан да, у скла ду са оба ве зом хар мо ни зо ва ња 
до ма ћих прав них про пи са са про пи си ма ЕУ (у окви ру про це са при дру жи ва ња 
европ ској за јед ни ци на ро да), им пле мен ти ра ви ше стан дар де у тре ти ра њу 
жи во ти ња као би ћа ко ја има ју осе ћа ња, ди мен зи о ни ра не Уго во ром о функ-
ци о ни са њу Европ ске уни је из 1957. го ди не, то је у на шем пра ву учи ње но са мо 
пар ци јал но. Пред на црт гра ђан ског за ко ни ка за др жа ва при ступ ко ји је имао 
За кон о обли га ци о ним од но си ма из 1978. го ди не, тре ти ра ју ћи жи во ти ње 
као кла сич не по крет не ства ри. Та кав при ступ су, као ре тро гра дан, на пу-
сти ле све ве ли ке гра ђан ске ко ди фи ка ци је. У ра ду су из ло же ни пред ло зи ко ји 

* Чла нак је на стао као ре зул тат ра да на на уч но и стра жи вач ком про јек ту „Прав на тра ди-
ци ја и но ви прав ни иза зо ви“ Прав ног фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду у 2019. го ди ни.
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се од но се на по бољ ша ње по сто је ће ре гу ла ти ве у овој обла сти. Де фи ни са ни су 
и пред ло зи из ме на и до пу на За ко на о ре ги стро ва ној за ло зи у од но су на пи-
та ња ко ја ни су ре ше на овим прав ним про пи сом, као што је пи та ње прав ног 
ста ту са и мо гућ но сти за ла га ња не ро ђе не мла дун ча ди. Ука за но је и на про-
тивза ко ни ту прак су Аген ци је за при вред не ре ги стре, ко ја под ра зу ме ва упи-
си ва ње мак си мал ног из но са по тра жи ва ња код сва ког за ло жног обез бе ђе ња. 
Упр кос то ме што За кон о ре ги стро ва ној за ло зи ни је де фи ни сао огра ни че ња 
у слу ча ју за ла га ња жи во ти ња, у ра ду се, сход ном при ме ном од ре да ба За ко на 
о до бро би ти жи во ти ња, ука зу је на то, ко је жи во тињ ске вр сте мо ра ју би-
ти из у зе те из кру га по тен ци јал них пред ме та за ло жног обез бе ђе ња, али се 
и ука зу је на вр сте у од но су на ко је у прак си ни је би ло за кљу чи ва ња уго во ра 
о ре ги стро ва ној за ло зи, а да за та ко не што не по сто је ни прак тич ни раз-
ло зи, ни фор мал не пре пре ке. 

Кључнеречи:жи во ти ње, За кон о ре ги стро ва ној за ло зи, За кон о до бро-
би ти жи во ти ња.

ПРЕД НО СТИ БЕЗ ДР ЖА ВИН СКЕ ЗА ЛО ГЕ У ОД НО СУ  
НА РУЧ НУ ЗА ЛО ГУ И ФИ ДУ ЦИ ЈАР НИ ПРЕ НОС  
КАО СРЕД СТВА ОБЕЗ БЕ ЂЕ ЊА ПО ТРА ЖИ ВА ЊА

Сту па њем на сна гу За ко на о за ло жном пра ву на по крет ним ства ри ма 
и пра ви ма упи са ним у ре ги стар 2003, од но сно, из ме на ма и до пу на ма тог 
прав ног про пи са 2005. го ди не, у срп ском пра ву и по слов ној прак си ство ре-
ни су пред у сло ви за пре ва зи ла же ње не до ста та ка руч не за ло ге као сред ства 
обез бе ђе ња обли га ци о но прав них по тра жи ва ња. Ово сред ство под ра зу ме ва 
ус по ста вља ње др жа ви не за ло го прим ца (ко ји је, по пра ви лу, по ве ри лац) на 
по крет ној ства ри ко ја пред ста вља пред мет за ло ге, а при па да ду жни ку или 
тре ћем ли цу као за ло го дав цу. Ти ме се ду жник (или тре ће ли це) оне мо гу ћа-
ва да ствар ко ри сти и њо ме при вре ђу је, а по ве ри лац, од но сно, за ло го при мац 
би ва оп те ре ћен оба ве за ма чу ва ња и одр жа ва ња ства ри у скла ду са стан дар-
ди ма до брог до ма ћи на, од но сно, до брог при вред ни ка.1 Да кле, ово сред ство 
обез бе ђе ња по ка зу је озбиљ не ма не, ка ко из угла ду жни ка, та ко и из угла по-
ве ри о ца. Уко ли ко по крет на ствар пред ста вља основ но сред ство при вре ђи ва ња, 
оне мо гу ћа ва ње ње не упо тре бе због за бра не ко ри шће ња ства ри од стра не 
за ло го прим ца, ре ду ку је и при вред ни раз вој уоп ште, осим у слу ча је ви ма ка да 
ствар слу жи за обез бе ђе ње по тра жи ва ња код та ко зва них „лом бард них кре-
ди та“, код ко јих пред мет за ло ге пред ста вља ју ства ри ко је ни су у не по сред ној 

1 За кон о обли га ци о ним од но си ма, члан 975, став 1.
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упо тре би као сред ство при вре ђи ва ња. То су, пре све га, хар ти је од вред но сти, 
умет нич ка де ла, од ре ђе не ко ли чи не пле ме ни тих ме та ла и слич но.2 

Уче сни ци у прав ном про ме ту су у прак си за кљу чи ва ли фи ду ци јар не 
прав не по сло ве, да би пре мо сти ли на ве де не не до стат ке руч не за ло ге. Код ових 
не и ме но ва них уго во ра,“фи ду ци јант, од но сно ду жник из основ ног по сла, у 
мо мен ту за кљу че ња спо ра зу ма пре но си сво ји ну на ства ри на фи ду ци ја ра, 
од но сно по ве ри о ца. За раз ли ку од за ло ге, где је то не мо гу ће, код фи ду ци-
јар них спо ра зу ма ду жник ствар, ко ја пред ста вља пред мет обез бе ђе ња, мо же 
за др жа ти у др жа ви ни и ко ри сти ти је, из ме ђу оста лог и за на ми ре ње оба ве зе 
пре ма по ве ри о цу.“3 Пре ма то ме, фи ду ци јар ни спо ра зум (у по ре ђе њу са руч ном 
за ло гом) по ве ри о цу пру жа ви ши сте пен си гур но сти (јер он, од тре нут ка 
за кљу че ња овог прав ног по сла – има сво јин ско пра во на пред ме ту обез бе-
ђе ња), скра ћу је про цес на пла те ње го вог по тра жи ва ња, а пру жа и прак тич не 
по год но сти са мом ду жни ку.4 С об зи ром да су до ма ћи су до ви за у зе ли став 
на осно ву ко га су фи ду ци јар но обез бе ђе ње по тра жи ва ња про гла ша ва ли ни-
шта вим (под во де ћи га под за бра ње ну lex com mis so ria5), за ко но да вац је у наш 
прав ни си стем увео ре ги стро ва ну за ло гу, као об лик без др жа вин ске за ло ге. 

До но ше ње за ко на ко јим је уве де но без др жа вин ско за ло жно обез бе ђе ње 
на по крет ним ства ри ма и пра ви ма (ко ло кви јал но на зва ног За ко ном о ре ги-
стро ва ној за ло зи) по го до ва ло је, ка ко за ло го дав ци ма, од но сно ду жни ци ма, 
та ко и за ло жним по ве ри о ци ма. По год но сти се огле да ју у чи ње ни ци да за-
ло го да вац не гу би др жа ви ну и мо гућ ност ко ри шће ња пред ме та за ло ге, а на 
те рет за ло жног по ве ри о ца се не ус по ста вља оба ве за чу ва ња и одр жа ва ња 
ства ри, бу ду ћи да се за ло жно обез бе ђе ње са мо упи су је у Ре ги стар при Аген-
ци ји за при вред не ре ги стре. Већ у пр вом чла ну За ко на о ре ги стро ва ној за-
ло зи6 на по ме ну то је да се на прав не од но се ко ји ни су уре ђе ни тим за ко ном, 
при ме њу ју про пи си ко ји ма се уре ђу ју обли га ци о ни и сво јин ски од но си и 
дру ги про пи си. Да кле, по ред За ко на о обли га ци о ним од но си ма, код ових 

2 Оп шир ни је о ово ме: Дра гор Хи бер, Ми лош Жив ко вић, „Обез бе ђе ње и учвр шће ње 
по тра жи ва ња“, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 2015, стр. 138-159.

3 Бо јан Пај тић, Про блем до пу ште но сти фи ду ци јар ног пре но са сво ји не у на шем пра ву 
– пред ло зи de le ge fe ren da, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, 2017, вол. 51, 
бр. 1, стр. 123.

4 Ви ше о ово ме: Бо јан Пај тић, Хар мо ни за ци ја до ма ћих прав них про пи са из обла сти 
гра ђан ског пра ва са пра вом Европ ске уни је – фи ду ци јар но обез бе ђе ње по тра жи ва ња, Збор-
ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, 2012, вол. 46, бр. 4, стр. 291 и 292.

5 Пре ма чла ну 973. За ко на о обли га ци о ним од но си ма: „Ни шта ва је од ред ба уго во ра о 
за ло зи да ће за ло же на ствар пре ћи у сво ји ну по ве ри о ца ако ње го во по тра жи ва ње не бу де 
на ми ре но о до спе ло сти“ – ова ква од ред ба се још од Рим ског пра ва на зи ва lex com mis so ria.

6 За кон о за ло жном пра ву на по крет ним ства ри ма и пра ви ма упи са ним у Ре ги стар, 
Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је“, бр. 57/2003, 61/2005, 64/2006 – ис пр., 99/2011 – др. 
за ко ни и 31/2019, члан 1, став. 3.

Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2/2020
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прав них од но са су сре ће мо и до пун ску при ме ну За ко на о хи по те ци, с об зи ром 
на чи ње ни цу да ре ги стро ва на за ло га, по пут хи по те ке, пред ста вља без др жа-
вин ско за ло жно пра во, а, као и хи по те ка, упи су је се у ре ги стар, при че му 
упра во упис има кон сти ту тив но деј ство. За ко ном о ре ги стро ва ној за ло зи је 
ус по ста вље на нео бо ри ва пре зумп ци ја да су тре ћа ли ца упо зна та са по сто ја-
њем за ло жног пра ва на осно ву са мог упи са у Ре ги стар за ло ге, те да се ни ко 
не мо же по зва ти на окол ност да му по да ци из Ре ги стра ни су би ли по зна ти.7 
За ло жно обез бе ђе ње на ста је у мо мен ту упи са у јав не књи ге (у Ре ги стар по-
крет них ства ри у слу ча ју ре ги стро ва не за ло ге, од но сно, у Ка та стар – у слу-
ча ју хи по те ке). Основ но прав но деј ство за ло жног пра ва ко је је упи са но у 
Ре ги стар за ло ге, огле да се у то ме што се по ве ри лац мо же на пла ти ти из вред-
но сти пред ме та за ло жног пра ва пре оста лих, хи ро гра фер них по ве ри ла ца, 
уко ли ко му ње го во по тра жи ва ње не бу де ис пла ће но о до спе ло сти.8

Пред мет за ло жног пра ва, пре ма за ко ну, мо же би ти ин ди ви ду ал но од-
ре ђе на ствар ко јом за ло го да вац мо же сло бод но рас по ла га ти.9 Из на ве де ног 
про из ла зи да је, по ред мо гућ но сти сло бод ног рас по ла га ња, нео п ход но да 
ствар бу де унов чи ва, од но сно да има еко ном ску вред ност на тр жи шту. У ра ду 
је по себ но ста вљен ак це нат на жи во ти ње, од но сно њи хов по ло жај као пред-
ме та за ло ге. Ова те ма иза бра на је, ка ко због то га што је прак са за ла га ња 
до ма ћих жи во ти ња пу тем упи са у Ре ги стар све че шћа, та ко и због то га што 
у до ма ћој те о ри ји, го то во да не ма ра до ва о овој те ми, ко ја са со бом но си 
ви ше отво ре них прав них пи та ња и прак тич них не до у ми ца. 

НОР МА ТИВ НО УРЕ ЂЕ ЊЕ ПО ЛО ЖА ЈА ЖИ ВО ТИ ЊА  
У СРП СКОМ ЗА КО НО ДАВ СТВУ И ЕВРОП СКОМ ПРА ВУ –  

ПРЕД ЛО ЗИ DE LE GE FE REN DA

Мо дер на за ко но дав ства, кроз за ко не ко ји ре гу ли шу пра ва, од но сно прав ни 
по ло жај жи во ти ња, све ви ше на пу шта ју кон цепт ан тро по цен три зма, ко ји је 
под ра зу ме вао став да љу ди мо гу оства ри ти прав ну за шти ту од ште те ко ју 
им про у зро ку ју жи во ти ње, али та ква прав на за шти та ни је би ла обез бе ђе на 
за жи во ти ње ко је тр пе ште ту, уко ли ко су из ло же не зло ста вља њу, уби ја њу и 
по вре ђи ва њу. Би о цен три стич ка ети ка и па то цен три стич ка шко ла ми шље ња 
кри ти ку ју тра ди ци о нал но ан тро по цен три стич ко ста но ви ште. Би о цен три зам 
на гла сак ста вља на за шти ту жи во тињ ског све та, ра ди оп стан ка при ро де, па и 

7 За кон о ре ги стро ва ној за ло зи, члан 61, став 1.
8 За кон о ре ги стро ва ној за ло зи, члан 6, став 1.
9 За кон о ре ги стро ва ној за ло зи, члан 9, став 1.
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са мог људ ског ро да.10 Па то цен три стич ки при ступ под ра зу ме ва да се мо рал ни 
ста тус жи вих би ћа мо ра опре де љи ва ти о од но су на под ло жност бо лу као 
осе ћа њу. По ред то га, за ступ ни ци ова квог на чи на раз ми шља ња ин си сти ра ју на 
чи ње ни ци да су и жи во ти ње све сна би ћа, те да је ни во њи хо вих спо знај них 
спо соб но сти ни жи не го код љу ди, али ни је не по сто је ћи. Пре ма та квом ста-
но ви шту, етич ки им пе ра тив на ла же да жи во ти ње бу ду, ма кар у од ре ђе ној 
ме ри, у сми слу прав не за шти те – из јед на че не са љу ди ма. Па то цен три стич ки 
кон цепт у те о ри ју уно си при ступ пре ма ко ме се жи во ти ње све ма ње до жи-
вља ва ју као објек ти, од но сно ства ри. Па то цен три сти пред у зи ма ју и ко рак 
да ље, ин си сти ра ју ћи да се свим жи вим би ћи ма, без об зи ра да ли по се ду ју 
спо соб ност осе ћа ња или не – мо же при пи са ти са мо стал на вред ност. Пре ма 
то ме, етич ка оба ве за чо ве ка, као жи вог би ћа на нај ви шем ступ њу раз во ја, је 
да за шти ти дру га жи ва би ћа, од но сно, при ро ду у це ло сти.11

Ево лу ци ја упо ред ног пра ва у овој обла сти, као и про цес европ ских ин те-
гра ци ја ко ји под ра зу ме ва оба ве зу Ср би је да при ла го ди сво је прав не про пи-
се са нор ма тив ним окви ри ма Европ ске уни је, под ра зу ме ва ју хар мо ни за ци ју 
на шег за ко но дав ства са европ ским. Ка да го во ри мо о прав ном по ло жа ју жи-
во ти ња, већ у чла ну 13. Уго во ра о функ ци о ни са њу Европ ске уни је из 1957 
го ди не12 је ја сно на зна че но да „при ли ком утвр ђи ва ња и спро во ђе ња по ли-
ти ка Уни је у обла сти по љо при вре де, ри бар ства, са о бра ћа ја, уну тра шњег 
тр жи шта, ис тра жи ва ња и тех но ло шког раз во ја и све мир ске по ли ти ке, Уни ја 
и др жа ве чла ни це у пот пу но сти мо ра ју во ди ти ра чу на о зах те ви ма ко ји се 
од но се на до бро бит жи во ти ња као би ћа ко ја осе ћа ју, по шту ју ћи за ко но дав-
не или управ не од ред бе и оби ча је др жа ва чла ни ца, ко ји се на ро чи то од но се 
на вер ске об ре де, кул тур ну тра ди ци ју и ре ги о нал ну ба шти ну.“ Др жа ве чла-
ни це су ова кав на лог јед ног од те мељ них до ку ме на та ЕУ им пле мен ти ра ле 
ка ко у по себ не прав не про пи се ко ји ма се шти ти до бро бит жи во ти ња, та ко 
и у дру ге за ко не ко ји се жи во ти ња на не ки на чин до ти чу, укљу чу ју ћи и кла-
сич не гра ђан ске ко ди фи ка ци је. При ме ра ра ди, у чла ну 285 став а Ау стриј ског 
гра ђан ског за ко ни ка на и ла зи мо на од ред бу пре ма ко јој: „жи во ти ње ни су 
ства ри, а за шти ће не су по себ ним за ко ни ма. Прав не нор ме ко је ко је се од но се 
на ства ри се не при ме њу ју на жи во ти ње, из у зев ако је од ред бом дру га чи је 

10 Па у но вић Ми лан, „Упо ред но прав ни пре глед за шти те пра ва и до бро би ти жи во ти ња“, 
Стра ни прав ни жи вот, Бе о град, 2004, стр. 27 и 28.

11 Оп шир ни је о ово ме: So ti rov Ti ja na, Bi o e ti ka, Uni ver sity Kon stan ti na Fi lo zov, Ni tra, 2018, 
стр 19.

12 Уго вор о функ ци о ни са њу Европ ске уни је, ко ло кви јал но на зи ван Рим ским уго во ром, 
пред ста вља, уз Уго вор из Ма трих та, кон сти ту ци о нал ну осно ву ЕУ. 25. мар та 1957 пот пи-
са ли су га пред став ни ци шест др жа ва осни ва ча: Бел ги је, Фран цу ске, Ита ли је, Хо лан ди је, 
Лук сем бур га и Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке
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пред ви ђе но.“13 На го то во иден ти чан на чин по ло жај жи во ти ња ре гу ли ше и 
Не мач ки гра ђан ски за ко ник, у чла ну 90 став а,14 као и па ра граф 641 став а 
Швај цар ског гра ђан ског за ко ни ка (Швај цар ска ни је чла ни ца Уни је, али у 
нај ве ћој ме ри уса гла ша ва свој прав ни оквир са про пи си ма европ ске за јед ни це 
на ро да). Фран цу ски гра ђан ски за ко ник у па ра гра фу 515 – 14 ис ти че да су жи-
во ти ње: „жи ва би ћа спо соб на за пат њу“, док је у Че шки гра ђан ски за ко ник, 
па ра гра фом 494, уме сто де фи ни са ња жи во ти ња као ства ри, уве де на ква ли-
фика ци ја да су оне: „жи ва би ћа са осе ћа њи ма“. Но ви Ма ђар ски гра ђан ски 
за ко ник, ко ји је сту пио на сна гу 2014. го ди не, пре ци зи рао је да се пра ви ла о 
ства ри ма при ме њу ју на жи во ти ње, уз узи ма ње у об зир од сту па ју ћих од ре-
да ба за ко на ко је од ра жа ва ју по себ но сти ко је про из ла зе из њи хо ве при ро де.15 
На по ми њем да су сви по ме ну ти прав ни про пи си за др жа ли објек тив ну од-
го вор ност вла сни ка за ште ту ко ју су про у зро ко ва ле њи хо ве жи во ти ње. 

Из на ве де ног мо же мо за кљу чи ти да у мо дер ном пра ву жи во ти ње има ју 
ка ко осо би не су бје ка та, та ко и свој ства обје ка та пра ва. Пра во на не по вре ди-
вост њи хо вог фи зич ког ин те гри те та (за бра на по вре ђи ва ња, из глад њи ва ња, 
ус кра ћи ва ња ве те ри нар ске по мо ћи) их раз ли ку је од дру гих обје ка та пра ва, 
од но сно, ства ри. Исти ни за во љу и ово пра во је, за раз ли ку од пра ва на не по-
вре ди вост фи зич ког ин те гри те та код фи зич ких ли ца, огра ни че но већ и због 
чи ње ни це да ве ли ки број жи во тињ ских вр ста слу жи за уз гој и пре хра њи ва-
ње љу ди или дру гих жи во ти ња. Окол ност да жи во ти ње мо гу би ти пред мет 
сво ји не или пред мет за ло жног обез бе ђе ња, с дру ге стра не, их, услов но ре-
че но, свр ста ва ме ђу објек те пра ва, од но сно, сво је вр сне ства ри. На ше по зи-
тив но пра во мо ра ува жи ти на ве де не спе ци фич но сти жи во ти ња, ме ђу тим, оно 
то чи ни са мо де ли мич но. Због то га овај рад и ин си сти ра на de le ge fe ren da 
при сту пу јер је очи глед на нео п ход ност да се спе ци фич но сти ста ту са жи во-
ти ња ре гу ли ше у свим оним прав ним про пи си ма ко ји се на жи во ти ње екс-
пли цит но или им пли цит но од но се. При том је, с об зи ром на те му, у тек сту 
ак це нат ста вљен на од нос гра ђан ско прав них про пи са пре ма жи во ти ња ма, 
пре све га За ко на о ре ги стро ва ној за ло зи, За ко на о обли га ци о ним од но си ма 
и Пред на цр та Срп ског гра ђан ског за ко ни ка, а не оних за ко на ко ји, по при-
ро ди ства ри, тре ти ра ју жи во ти ње као se des ma te ri ae, kao што су За кон о ди-
вља чи и лов ству,16 За кон о ве те ри нар ству17 или За кон о сто чар ству18. За кон 

13 Оп шир ни је о ово ме: Pe ter Apathy, An dre as Ri e dler, Bürger lic her Recht, Band III, Schuld-
recht Be son de rer Teil, 5. Au fla ge, Ver lag Österreich, Wi en, 2015, str. 2.

14 Ви ше о на ве де ном: Hans Brox, Wolf-Di e trich Wal ker, All ge me i nes Schul drecht, 39. 
Au fla ge, C.H.Beck, München, 2015, стр. 28.

15 Ма ђар ски гра ђан ски за ко ник, Пе та књи га – Ствар но пра во, Дру ги део – Сво јин ски 
од но си, па ра граф 5:14

16 „Сл. гла сник РС“, бр. 18/2010 и 95/2018
17 „Сл. гла сник РС“, бр. 91/2005, 30/2010, 93/2012 и 17/2019
18 „Сл. гла сник РС“, бр. 41/2009, 93/2012 и 14/2016
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о до бро би ти жи во ти ња, иа ко ни је про пис гра ђан ско прав ног ка рак те ра, у 
ра ду се ана ли зи ра пре све га у све тлу оних им пе ра тив них од ре да ба ко је на-
ме ћу ми ни мал не стан дар де ко јих се мо ра ју при др жа ва ти за ло го да вац и за-
ло жни по ве ри лац код уго во ра код ко јих жи во ти ње пред ста вља ју пред мет 
за ло жног обез бе ђе ња по тра жи ва ња. 

Оба ве за хар мо ни за ци је срп ског пра ва са пра вом Европ ске уни је на ве ла 
је на шег за ко но дав ца да, пре де се так го ди на, усво ји За кон о до бро би ти жи-
во ти ња.19 Док у овом прав ном про пи су на и ла зи мо на де фи ни ци ју да „жи-
во ти ња је сте сва ки кич ме њак ко ји је у ста њу да осе ти бол, пат њу и стрес“20, 
уз низ им пе ра тив них од ре да ба ко је ко ја се од но се на њи хов по се бан трет ман 
у од но су на по крет не ства ри ко је не ма ју ка рак тер жи вих би ћа, Пред на црт 
гра ђан ског за ко ни ка за др жа ва при ступ ко ји је имао За кон о обли га ци о ним 
од но си ма из 1978. го ди не, тре ти ра ју ћи жи во ти ње као кла сич не по крет не 
ства ри, од но сно, у од ре ђе ним окол но сти ма и опа сне ства ри. Уко ли ко жи во-
ти ња про у зро ку је ште ту, за њу од го ва ра њен соп стве ник по прин ци пи ма 
објек тив не од го вор но сти. У чла но ви ма 133 (ко јим се де фи ни шу по крет не 
ства ри и ко ји се, им пли цит но, од но си и на жи во ти ње), као ни у чла но ви ма 
314 – 317 (ко ји се од но се на од го вор ност за ште ту ко ју при чи не жи во ти ње) 
Пред на цр та не по сто ји ни је дан став ко ји би раз ли ко вао жи во ти ње од (реч-
ни ком европ ског за ко но дав ца го во ре ћи) – мр твих пред ме та, што је ана хро-
но. Уко ли ко је та кво ре ше ње би ло има нент но ста њу прав нич ке све сти у 
вре ме до но ше ња ЗОО (што, та ко ђе, мо же би ти упит но, с об зи ром да је Уго-
вор о функ ци о ни са њу Европ ске уни је, ко јим су жи во ти ње де фи ни са не као 
би ћа ко ја осе ћа ју, до нет још 1957), но ви Гра ђан ски за ко ник би мо рао са др-
жа ти од ред бе ко је би од ра жа ва ле прав ни ста тус ко ји жи во ти ње ужи ва ју у 
упо ред ним гра ђан ским ко ди фи ка ци ја ма и по ме ну том Уго во ру.

Из све га на ве де ног не дво сми сле но про из ла зи да је, у све тлу но вог и 
дру га чи јег прав ног по ло жа ја жи во ти ња, нео п ход но са гле да ти са др жај оба-
ве зе за ло го дав ца да чу ва пред мет за ло жног пра ва у скла ду са ви шим прав-
ним стан дар ди ма. По ме ну ти стан дар ди, с об зи ром да пред мет за ло жног 
обез бе ђе ња пред ста вља ју жи ва би ћа, не мо гу би ти под ре ђе ни са мо до брим 
по слов ним оби ча ји ма ко ји су апли ка тив ни на по крет не ства ри (пред ме те 
ко ји ни су жи ви), или од ред ба ма про пи са гра ђан ско прав ног ка рак те ра. Они 
се мо ра ју ди мен зи о ни ра ти и у скла ду са од ред ба ма За ко на о до бро би ти жи-
во ти ња и дру гих прав них про пи са ко ји жи во ти ња ма пру жа ју за шти ту. 

По ред то га, од го вор на пи та ње да ли ће ни во од го вор но сти за ло го дав ца 
би ти опре де љен у скла ду са стан дар дом до брог при вред ни ка, да кле, да ли ће 
се оче ки ва ти ви ши сте пен па жње не го што се тра жи од „до брог до ма ћи на“, 

19 За кон о до бро би ти жи во ти ња, Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, бр.41/2009
20 За кон о до бро би ти жи во ти ња, члан 5, став 13.
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за ви си ће од то га да ли то прав но или фи зич ко ли це оба вља при вред ну де лат-
ност у ви ду ре ги стро ва ног за ни ма ња.21 У кон тек сту у ко ме жи во ти ње пред-
ста вља ју пред мет за ло жног обез бе ђе ња, то ће, нај че шће, за ви си ти од од го-
во ра на пи та ње да ли фи зич ко ли це ко је се на ла зи у по ло жа ју за ло го дав ца 
има ре ги стро ва но по љо при вред но га здин ство,22 од но сно, да ли се за ло го да-
вац ко ји има свој ство прав ног ли ца – ба ви при вре дом. 

РЕ ГИ СТАР ЗА ЛО ЖНИХ ПРА ВА – ПРАК СА, ПРО БЛЕ МИ,  
НЕ ДО СТА ЦИ И ПРЕД ЛО ЗИ

Рад би био не пот пун ка да њи ме не би би ла об у хва ће на и прак са (пре 
све га, прак са Аген ци је за при вред не ре ги стре Ре пу бли ке Ср би је) ко ја је ус по-
ста вље на на осно ву овог за ко на, ка ко у од но су на вр сте жи во ти ња на ко ји ма 
се, нај че шће, ус по ста вља за ло жно пра во као су бјек тив но ствар но пра во, 
та ко и с об зи ром на прав не по сло ве ко ји би ва ју обез бе ђе ни ова квим сред-
ством обез бе ђе ња. Бу ду ћи да се ра ди о ре ла тив но но вом ин стру мен ту за-
шти те пра ва по ве ри ла ца и с об зи ром на ду го тра ја ње пар нич них по сту па ка 
у на шој зе мљи, још увек ни је ус по ста вље на суд ска прак са на ко ју би се ау тор 
мо гао осло ни ти у де лу ра да ко ји се ба ви прак тич ним про бле ми ма ко је са 
со бом но си за ла га ње жи во ти ња као пред ме та обез бе ђе ња. 

У Ре ги стар за ло ге упи су ју се по да ци о за ло жном по ве ри о цу и за ло го дав-
цу, по да ци о прав ном осно ву на осно ву ко га је кон сти ту и са но за ло жно пра во, 
по да ци о основ ном и мак си мал ном из но су обез бе ђе ног по тра жи ва ња, као и 
о да ну ње го ве до спе ло сти. На по ми ње мо да је прак са Аген ци је за при вред не 
ре ги стре, ко ја под ра зу ме ва упи си ва ње мак си мал ног из но са по тра жи ва ња 
код сва ког за ло жног обез бе ђе ња – con tra le gem. На и ме, пре ма За ко ну о ре-
ги стро ва ној за ло зи,23 у Ре ги стар за ло ге би тре ба ло да се упи су је нај ви ши 
из нос глав ног по тра жи ва ња са мо уко ли ко за ло жно пра во обез бе ђу је услов-
на или бу ду ћа по тра жи ва ња. Жи во ти ње пред ста вља ју пред мет за ло жног 
обез бе ђе ња, пре све га, код уго во ра о зај му и (у нај ве ћем бро ју слу ча је ва) уго-
во ра о кре ди ту.24 С об зи ром да се по тра жи ва ња по ве ри ла ца, код ових прав них 

21 За кон о обли га ци о ним од но си ма, члан 25, став 2.
22 Св и кон кур си на осно ву ко јих се фи зич ким ли ци ма, у ви ду кре ди та, суб вен ци ја или 

зај ма опре де љу ју сред ства у јав ној сво ји ни, као прет ход ни услов за апли ци ра ње на рас пи-
са ном кон кур су по ста вља ју упра во по сто ја ње ре ги стро ва ног по љо при вред ног га здин ства. 

23 За кон о за ло жном пра ву на по крет ним ства ри ма и пра ви ма упи са ним у Ре ги стар, 
члан 7, став 3 и 4. 

24 На по ми ње мо да се ра ди о прав ним по сло ви ма из ме ђу ко јих не по сто је ве ли ке раз-
ли ке: зај мо да вац мо же би ти сва ко фи зич ко и прав но ли це, а кре ди тор са мо бан ка. Пред мет 
зај ма мо гу би ти, по ред нов ца и дру ге за ме њи ве ства ри, док је пред мет уго во ра о кре ди ту 
са мо но вац. За јам мо же би ти бес ка ма тан, да кле, до бро чи ни прав ни по сао, уго вор о кре ди ту 
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по сло ва, не мо гу увек сма тра ти ни бу ду ћим, ни услов ним, Ре ги стар по гре шно 
по сту па ка да при бе га ва упи си ва њу мак си мал ног из но са по тра жи ва ња, по-
го то во с об зи ром на чи ње ни цу да је мак си мал на за ло га, као ин сти тут, ве за-
на за обез бе ђе ње ви ше по тра жи ва ња ко ја по ти чу из истог прав ног од но са, 
а не за јед но по тра жи ва ње, на ста ло из го ре на ве де них прав них по сло ва.25 
Ова ква прак са Ре ги стра има сми сла са мо у слу ча је ви ма ка да бан ке и дру ге 
фи нан сиј ске ор га ни за ци је (раз вој ни фон до ви) као да ва о ци кре ди та од но сно 
зај мо дав ци, зах те ва ју при ба вља ње сред ства обез бе ђе ња пре за кљу че ња 
основ ног прав ног по сла. Док три нар но гле да но, ни у том слу ча ју, ме ђу тим, 
ус по ста вље но за ло жно обез бе ђе ње не мо же мо сма тра ти мак си мал ном за ло-
гом. Иа ко је по тра жи ва ње бу ду ће, за ло га ипак не мо же има ти ка рак тер мак-
си мал не за ло ге, јер не обез бе ђу је „цео прав ни од нос“, већ са мо јед но по тра-
жи ва ње, ко је мо ра би ти од ре ђе но, бу ду ћи да су уго во ри о зај му и о кре ди ту, 
по пра ви лу, про сти, а не сло же ни прав ни по сло ви. 

Уви дом у ре ги стар до ла зи мо до за кључ ка да се вр стом жи во ти ња ко је 
пред ста вља ју пред мет за ло жног обез бе ђе ња нај че шће сма тра ју кра ве, во ло ви 
и ов це. Да кле, ра ди се о оним вр ста ма ко је су за ма шни је вред но сти у од но-
су на дру ге до ма ће жи во ти ње, од но сно, ко је је мо гу ће при ба ви ти сред стви-
ма ба на ка или др жав них фон до ва, по осно ву рас пи са них јав них кон кур са. 
Нај че шће, оне пред ста вља ју пред мет уго во ра о про да ји, а исто вре ме но и 
сред ство обез бе ђе ња у од но су на оба ве зу куп ца да фи нан сиј ској ор га ни за-
ци ји вра ти но вац ко ји је до био на име на мен ског кре ди та или зај ма. Ку пац, 
при том, уби ра ју ћи пло до ве ко је жи во ти ње да ју, при ба вља сред ства ко јим 
на ми ру је сво ју оба ве зу пре ма зај мо дав цу, од но сно кре ди то ру. По ред ова квих 
прав них по сло ва, уви дом у Ре ги стар су сре ће мо и уго во ре о зај му из ме ђу 
прав них ли ца из обла сти пре ра ђи вач ке ин ду стри је26 са њи хо вим ко о пе ран-
ти ма, при че му сред ство обез бе ђе ња би ва ју оне жи во тињ ске је дин ке, чи ји 
про из во ди пред ста вља ју си ро ви ну у основ ној де лат но сти зај мо дав ца. При-
мет но је да у прак си Ре ги стра не су сре ће мо псе као пред мет за ло жног обез бе-
ђе ња, иа ко се ра ди о до ма ћој жи во ти њи ко ју нај че шће су сре ће мо у до ма ћин-
стви ма. Иа ко се пси, по пра ви лу, не др же ра ди оба вља ња не ке ко мер ци јал не 
де лат но сти, не мо же се оспо ри ти да би они мо гли би ти по до бан пред мет 
за ло ге, од но сно, њи хо вом про да јом би мо гла да се ре а ли зу ју сред ства из 
ко јих би би ло мо гу ће на ми ри ва ње по ве ри о че вих по тра жи ва ња. По себ ну 
вред ност на тр жи шту, у том сми слу, по сти жу ра сни пси, ко ји се ко ри сте за 

је увек и ис кљу чи во те ре тан. Уго вор о зај му ни је фор ма лан прав ни по сао, док уго вор о кре-
ди ту мо ра би ти са чи њен у пи сме ној фор ми.

25 Хи бер Дра гор, Жив ко вић Ми лош, „Обез бе ђе ње и учвр шће ње по тра жи ва ња“, Прав ни 
фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 2015, стр. 68-70.

26 Ова кве прав не по сло ве нај че шће за кљу чу ју мле ка ре, ин ду стри је ме сних пре ра ђе-
ви на и слич но...
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ра плод. Код прав них по сло ва код ко јих пред мет за ло жног пра ва пред ста-
вља ју жи во ти ње, нео п ход на је њи хо ва ин ди ви ду а ли за ци ја, с об зи ром да је 
од ре ђе ност пред ме та пред у слов пу но ва жно сти прав ног по сла.27 Ин ди ви ду-
а ли за ци ја се по сти же та ко, што се по ред од ре ђе ња вр сте, на зна ча ва и ИД 
број жи во ти ње. 

За кон о ре ги стро ва ној за ло зи28 пред ви ђа да пред мет за ло жног пра ва 
мо же би ти и збир по крет них ства ри, ко ји се на ла зи на од ре ђе ном ме сту, 
усло вља ва ју ћи да се мо ра ра ди ти о ства ри ма ко је су на ме ње не про да ји или 
да ва њу у за куп. По ста вља се пи та ње, да ли би то зна чи ло да и ста до ова ца или 
кра ва, од но сно ја то ко ко ша ка, мо гу би ти пред мет за ло ге, уко ли ко су у вла-
сни штву ли ца ко је се про фе си о нал но ба ви уз го јем и ста вља њем у про мет 
ових вр ста до ма ћих жи во ти ња? Иа ко у тре нут ку из ра де овог ра да ни је дан 
та кав збир ни је упи сан у Ре ги стар, не ма раз ло га да, под на ве де ним усло ви ма, 
ста до или ја то до ма ћих жи во ти ња бу ду ис кљу че ни из кру га по тен ци јал них 
пред ме та ре ги стро ва не за ло ге. На по ме ну ли смо да збир по крет них ства ри 
пред ста вља сред ство обез бе ђе ња за ко јим, пре све га, по се жу ду жни ци (од-
но сно, тре ћа ли ца у свој ству за ло го дав ца) ко ји се ба ве про ме том по крет них 
ства ри, у овом слу ча ју – жи во ти ња. Због про да је, бек ства или уги ну ћа жи-
во ти ња, вред ност тог зби ра мо же би ти дра ма тич но сма ње на. Због то га је, за 
за ло жног по ве ри о ца, уко ли ко је по тра жи ва ње обез бе ђе но на овај на чин, 
нај ва жни је да се опре де ле ин стру мен ти очу ва ња вред но сти пред ме та за ло-
жног пра ва. По ред усло ва да ме сто на ко ме се ста до или ја то на ла зи бу де 
од ре ђе но, ко ји је пред ви ђен за ко ном, ло гич но би би ло да уго во ром бу де од ре-
ђен и кон стан тан и број жи во тињ ских је дин ки у ње му. Је ди но на тај на чин 
мо же мо за до во љи ти им пе ра ти ван на лог за ко но дав ца да сва ки ва љан уго вор 
мо ра има ти од ре ђен или од ре див пред мет. Од ред бе За ко на о ре ги стро ва ној 
за ло зи ко је се од но се на збир по крет них ства ри, мо же мо сход но при ме ни ти 
на жи во ти ње. Уко ли ко су оне ин ди ви ду ал но од ре ђе не, у тре нут ку њи хо вог 
уги ну ћа до ла зи до га ше ња за ло ге у де лу ко ји се од но си на ту жи во ти њу. У 
слу ча је ви ма у ко ји ма збир чи не ге не рич не, за мен љи ве ства ри, би ло би неоп-
 ход но да за ко но да вац, по ла зе ћи од на че ла „ge ne ra non pe re unt“, кроз из ме не 
за ко на омо гу ћи да за ло го да вац очу ва вред ност зби ра, уко ли ко до ђе до ума-
њења бро ја жи во ти ња у ста ду или ја ту. У том слу ча ју, не би до шло до пре-
стан ка за ло жног обез бе ђе ња услед уги ну ћа. То је мо гу ће по сти ћи пред ви-
ђа њем пра ва за ло го дав ца да, у ова квом слу ча ју, уги ну ле, али и про да те или 
од бе гле жи во ти ње за ме ни дру гим је дин ка ма исте вр сте. 

Ме ђу тим, уко ли ко би пред мет за ло ге пред ста вља ла жи во ти ња ко ја, због 
сво јих по себ них ка рак те ри сти ка, не мо же би ти за ме ње на дру гом, она не би 

27 За кон о ре ги стро ва ној за ло зи, члан 9.
28 Ч лан 9, став 3. 
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мо гла би ти део „по крет ног зби ра“. Оба ве за би се, по та квом прав ном по слу, 
од но си ла на ин ди ви ду ал но од ре ђе ну ствар. При мер ова кве жи во ти ње мо гао 
би би ти тр кач ки коњ ко ји је осво јио ве ли ки број на гра да на до ма ћим и ме-
ђу на род ним так ми че њи ма, па је баш због по себ них ква ли те та и це не ко ју 
мо же по сти ћи на тр жи шту у слу ча ју про да је – иза бран да бу де пред мет за-
ло жног обез бе ђе ња.Уги ну ће ко је би на сту пи ло без кри ви це за ло го дав ца 
(ко ји ни је ду жник) до ве ло би до га ше ња оба ве зе ко ју је пре у зео уго во ром о 
ре ги стро ва ној за ло зи.Уко ли ко је за ло го да вац исто вре ме но и ду жник, а у 
основ ном уго во ру се оба ве зао да ће при ба ви ти сред ство обез бе ђе ња у ко рист 
по ве ри о ца, у слу ча ју уги ну ћа има ће оба ве зу да при ба ви не ко дру го сред ство, 
без об зи ра на ње го ву кри ви цу. Пре ма За ко ну о ре ги стро ва ној за ло зи, за ло-
жно пра во пре ста је и бри ше се из Ре ги стра за ло ге кад пред мет за ло жног 
пра ва про пад не.Ако  је пред мет за ло жног пра ва (у кон крет ном слу ча ју – тр кач-
ки коњ) био оси гу ран, за ло жно пра во се ус по ста вља, по са мом за ко ну, на 
по тра жи ва њу из но са (или на кна де) оси гу ра ња.29

Мо же се по ста ви ти пи та ње да ли се за ло жно пра во про ши ру је и на јаг-
њад ко ја су се ро ди ла, те лад ко ја су се оте ли ла, од но сно пи ли ће ко ји су се 
из ле гли на кон кон сти ту и са ња за ло жног пра ва? Да ли од го вор на ово пи та ње 
по сред но да је за ко но да вац у ста ву 4 чла на 9, утвр ђу ју ћи да се за ло жно пра во 
ex le ge про ши ру је на све по крет не ства ри ко је по ста ну са став ни део зби ра 
по крет них ства ри по сле за сни ва ња за ло ге? Услов да би до шло до ова квог 
про ши ре ња је сте сво ји на за ло го дав ца на ства ри ма ко је су, на кнад но, ушле у 
збир по крет них ства ри. Још је дан, им пе ра тив ни услов да би про ши ре ње би ло 
прав но ва ља но (на ко ме је ин си сти рао за ко но да вац при ли ком до но ше ња 
За ко на о до бро би ти жи во ти ња) је по што ва ње за бра не да се ре про ду ко ва ње 
жи во ти ња из вр ши на на чин ко јим им се на но си бол, пат ња, страх и стрес,30 
од но сно да се ре про ду ку је жи во ти ња ко ја ни је до се гла те ле сну зре лост, или 
има на след не по ре ме ћа је.31 Ма на ова квог при сту па ле жи у чи ње ни ци да су 
пред мет за ло жног обез бе ђе ња че шће по је ди нач не жи во ти ње, не го њи хов 
збир (ста до или ја то). За то се чи ни при ме ре ни јим да на пи та ње но во ро ђе не 
мла дун ча ди бу де сход но при ме њен члан32 За ко на о за ло жном пра ву на по-
крет ним ства ри ма и пра ви ма упи са ним у ре ги стар ко ји де фи ни ше суд би ну 
пло до ва пред ме та за ло жног пра ва, пре ма ко ме: „ако пред мет за ло жног пра-
ва да је пло до ве, за ло го да вац је овла шћен да их при би ра. Уго во ром о за ло зи 
мо же се пред ви де ти да, уме сто за ло го дав ца, за ло жни по ве ри лац има пра во 
да при би ра пло до ве од пред ме та за ло жног пра ва.“ Уко ли ко је, ме ђу тим, 

29 За кон о ре ги стро ва ној за ло зи, члан 52.
30 За кон о до бро би ти жи во ти ња, члан 7, став 1, тач ка 4.
31 За кон о до бро би ти жи во ти ња, члан 7, став 1, тач ка 13.
32 За кон о за ло жном пра ву на по крет ним ства ри ма и пра ви ма упи са ним у ре ги стар, 

члан 21, став 1 и 2.
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прет ход но уго во ре но да плод бу де сво ји на вла сни ка жи во ти ње – оца, а не 
соп стве ни ка жи во ти ње – мај ке, за ло го да вац на ње га не ће има ти пра во.

Уко ли ко би смо се мо гли сло жи ти да се мла дун ци ко ји су до шли на свет 
мо гу под ве сти под од ред бу за ко на ко јом се и на њих про ши ру је за ло жно 
пра во за ло го дав ца, та ква сход на при ме на го ре по ме ну тог чла на не мо же се 
од но си ти и на не ро ђе ну мла дун чад. Ја сно је да од ред ба за ко на ко јом се тре-
ти ра прав на суд би на пло до ва ства ри у овом слу ча ју не мо же би ти при ме ње-
на, јер се мла дун че на ла зи у утро би мај ке. Од го вор на ово пи та ње мо же мо 
по тра жи ти у од ред би чла на 13. став 1. За ко на о ре ги стро ва ној за ло зи ко ји де-
фи ни ше да пред мет за ло жног пра ва мо гу би ти ства ри или пра ва ко је ће за ло-
го да вац при ба ви ти у бу дућ но сти. По ста вља се пи та ње, ме ђу тим, да ли ће ова 
од ред ба, ка да су бу ду ћа мла дун чад у пи та њу, из др жа ти тест вре ме на. Уко ли-
ко је, ка да го во ри мо о људ ском ро ду, ус по ста вље на фик ци ја да се na sci tu rus 
сма тра, у сми слу ње го вих пра ва – ро ђе ним, мо же мо оче ки ва ти да ће се, у 
све тлу са вре ме ног тре ти ра ња жи во ти ња као жи вих би ћа, а не ства ри – и 
не ро ђе но мла дун че сма тра ти ро ђе ним жи вим би ћем, а не, при ме ра ра ди, 
де лом или при пат ком по крет не ства ри, од но сно пред ме та, или, у овом слу-
ча ју – бу ду ћом ства ри. Цр но гор ски за кон о за ло зи као сред ству обез бје ђе ња 
по тра жи ва ња33 екс пли цит но де фи ни ше да и не ро ђе на мла дун чад жи во ти ња 
мо гу би ти пред мет за ло ге и ти ме раз ре ша ва по ме ну ту ди ле му. Ова кво ре-
ше ње у прак тич ном сми слу отва ра но ве мо гућ но сти у прав ном про ме ту, јер 
про ши ру је спек тар по тен ци јал них пред ме та за ло жног обез бе ђе ња. Исто-
вре ме но, на ве де но ре ше ње је прав но кон зи стент но. У сва ком слу ча ју, нео п-
ход но је да и наш за ко но да вац, упра во због по тре бе да се афир ми ше при ступ 
жи во ти ња ма ко ји ре де фи ни ше њи хов ста тус у од но су на по крет не („мр тве“) 
ства ри, у по зи тив но за ко но дав ство ин кор по ри ше слич ну од ред бу. 

Мо же се по ста ви ти пи та ње да ли све жи во ти ње мо гу пред ста вља ти пред-
мет за ло жног обез бе ђе ња? За кон о обли га ци о ним од но си ма опре де љу је да 
пред мет оба ве зе мо ра би ти мо гућ, до пу штен и од ре ђен, од но сно од ре див, 
те да од су ство би ло ког од ових усло ва до во ди до ап со лут не ни шта во сти уго-
во ра.34 За кон о ре ги стро ва ној за ло зи не пред ви ђа огра ни че ња у од но су на вр сте 
жи во ти ња ко је су по доб не да бу ду пред мет за ло жног обез бе ђе ња. Ме ђу тим, 
За кон о до бро би ти жи во ти ња ко гент ном од ред бом за бра њу је др жа ње, ре про-
дук ци ју, увоз, из воз и ли ша ва ње жи во та жи во ти ње ис кљу чи во ра ди про из-
вод ње кр зна и ко же.35 Да кле, мо гли би смо за кљу чи ти да за ло го да вац по сту-
па про тив за ко ни то уко ли ко се у ње го вој др жа ви ни на ла зе, при ме ра ра ди, 

33 За кон о за ло зи као сред ству обез бје ђе ња по тра жи ва ња, „Слу жбе ни лист Ре пу бли ке 
Цр не го ре“, бр. 38 od 26. ju la 2002), члан 3, став 3.

34 ЗОО, члан 46, став 2 и члан 47.
35 За кон о до бро би ти жи во ти ња, члан 7, „Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је“, број: 

41/2009
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чин чи ле, ну три је и дру ге жи во ти ње ко је се уз га ја ју са мо ра ди ко ри шће ња 
њи хо вог кр зна у мод ној, од но сно тек стил ној ин ду стри ји. За кљу чи ва ње уго-
во ра о ре ги стро ва ној за ло зи, с об зи ром да под ра зу ме ва за ло го дав че ву држа-
ви ну на пред ме ту за ло жног обез бе ђе ња, би ло би су прот но при нуд ном про-
пи су, а уго вор ни штав, уко ли ко би на ве де не и слич не вр сте пред ста вља ле 
пред мет за ло ге. 

НА МИ РЕ ЊЕ ПО ТРА ЖИ ВА ЊА ИЗ ВРЕД НО СТИ ЖИ ВО ТИ ЊА  
КАО ПРЕД МЕ ТА ЗА ЛО ЖНОГ ОБЕЗ БЕ ЂЕ ЊА И МА НЕ У ОД НО СУ  

НА ДРУ ГЕ ПРЕД МЕ ТЕ ЗА ЛО ГЕ УПИ СА НЕ У РЕ ГИ СТАР

За ко ном је утвр ђе но да за ло го да вац гу би пра во на др жа ви ну, ако о до-
спе ло сти не ис пу ни оба ве зу пре ма за ло жном по ве ри о цу,36 а од тог мо мен та 
за ло жни по ве ри лац сти че пра во на др жа ви ну по са мом за ко ну.37 За ло жни 
по ве ри лац има оба ве зу да Ре ги стру за ло ге до ста ви оба ве ште ње о на ме ри да 
сво је до спе ло по тра жи ва ње на ми ри из вред но сти пред ме та за ло жног пра ва, 
ра ди об ја вљи ва ња оба ве ште ња и упи са за бе ле жбе на ми ре ња. По сту пак ван-
суд ског на ми ре ња, (ко ме стран ке, због скра ћи ва ња вре ме на и ума њи ва ња 
тро шко ва по ступ ка – нај че шће при бе га ва ју) по чи ње ис те ком ро ка од 30 дана 
од да на об ја вљи ва ња оба ве ште ња од стра не Ре ги стра за ло ге.38 По ис те ку овог 
ро ка, за ло жни по ве ри лац има пра во да пред мет за ло жног пра ва узме у држа-
ви ну.39 Код за ло ге по крет них ства ри ко је има ју ре ги стра ци о ни број или код 
за ло ге не ре ги стро ва них по крет них ства ри, др жа ви на за ло жног по ве ри о ца 
оме ђе на је оба ве зом по на ша ња у скла ду са стан дар ди ма до брог до ма ћи на, 
од но сно, до брог при вред ни ка, што би у овим слу ча је ви ма зна чи ло – одр жа-
ва ње вред но сти ства ри, с об зи ром да је по чео по сту пак на ми ре ња. Ова оба-
ве за је ус по ста вље на у ко рист ду жни ка, од но сно тре ћег ли ца (уко ли ко је оно 
за ло го да вац), бу ду ћи да се, на кон про да је ства ри и на ми ре ња обез бе ђе них 
по тра жи ва ња, пре о ста ла вред ност вра ћа вла сни ку пред ме та за ло жног обез-
бе ђе ња, па ње му ни ка ко не мо же би ти све јед но о ко ли ком из но су је реч. 

Ме ђу тим, ка да су пред мет за ло жног обез бе ђе ња – жи во ти ње, оба ве зе 
за ло жног по ве ри о ца (ко је су иден тич не и за за ло го дав ца до мо мен та пре но-
са др жа ви не) су мно го ши ре ди мен зи о ни ра не, пре све га, сход ном при ме ном 
За ко на о до бро би ти жи во ти ња. Је дан од кри те ри ју ма опре де љи ва ња вред-
но сти жи во ти ње је, ве о ма че сто и ње на те жи на. Пре ма по ме ну том за ко ну, 
ме ђу тим, за бра ње но је при си ља ва ње жи во ти ње на узи ма ње хра не, осим у 

36 За кон о ре ги стро ва ној за ло зи, члан 20, став 2.
37 За кон о ре ги стро ва ној за ло зи, члан 35, став 1.
38 Ibi dem, члан 36, ста во ви 1 и 2.
39 Ibi dem, члан 40.
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здрав стве не или на уч но и стра жи вач ке свр хе40, па је са мим тим ре ла ти ви зо-
ва на оба ве за за ло жног по ве ри о ца да, као код ре ги стро ва не за ло ге дру гих 
по крет них ства ри, одр жа ва вред ност ства ри. Да ље, пре ма овом прав ном 
про пи су, др жа лац жи во ти ње је ду жан да обез бе ди усло ве за др жа ње и не гу 
жи во ти ња ко ји од го ва ра ју вр сти, ра си, по лу, ста ро сти, као и фи зич ким, био-
ло шким и про из вод ним спе ци фич но сти ма и осо би на ма у по на ша њу и здрав-
стве ном ста њу жи во ти ње. Оба ве зан је да омо гу ћи жи во ти њи за до во ља ва ње 
основ них жи вот них по тре ба, као што су: хра на и во да, удо бан про стор за 
сме штај, од но сно скло ни ште, про стор за од мор и оба вља ње фи зи о ло шких 
по тре ба и хи ги је на. Има ду жност да бла го вре ме но обез бе ди по моћ ве те ри-
на ра ако је жи во ти ња обо ле ла, при по ро ђа ју жи во ти ње, као и да збри не 
бо ле сну, по вре ђе ну и из не мо глу жи во ти њу. По ред то га, др жа лац жи во ти ње 
је од го во ран за жи вот, здра вље и до бро бит жи во ти ње и мо ра да пред у зи ма 
све нео п ход не ме ре ка ко би обез бе дио да се жи во ти њи не на но си не по тре бан 
бол, пат ња, страх и стрес, од но сно по вре да.41

С об зи ром на стан дар де ко ји про из ла зе из За ко на о до бро би ти жи во ти-
ња, ја сно је да је за ла га ње жи во ти ња сред ство обез бе ђе ња ко је је (с об зи ром на 
из нос тро шко ва ко ји ма је из ло жен и обим ме ра ко је мо ра да пре ду зме), не по-
вољ ни је за за ло жног по ве ри о ца у фа зи на ми ре ња, не го за ло жно обез бе ђе ње 
ко је за пред мет има не ку по крет ну ствар, су вла снич ки удео на њој или не ко 
пра во. Да се прет по ста ви ти да је ова окол ност и основ ни раз лог због ко га у 
прак си не на и ла зи мо на псе или на ко ње као сред ства обез бе ђе ња по тра жи-
ва ња, ма да не тре ба за не ма ри ти ни то да се вла сни ци, по пра ви лу, ви ше емо-
тив но ве зу ју за ове вр сте, не го, при ме ра ра ди, за ја то ко ко ша ка. У сва ком слу-
ча ју, за ло жни по ве ри о ци нај че шће при хва та ју жи во ти ње као пред мет за ло-
ге уко ли ко су оне, пре све га, при ба вље не сред стви ма из кре дит них ли ни ја 
ко је, у окви ру про гра ма аграр ног раз во ја, ре а ли зу ју др жав не ин сти ту ци је и 
фон до ви. То су, по пра ви лу, оне жи во тињ ске вр сте, ко је су на ме ње не ис хра ни 
ста нов ни штва, од но сно, чи ји про из во ди слу же тој свр си. 

ЗА КЉУ ЧАК

Кон цепт ан тро по цен три зма, ко ји је до пре не ко ли ко де це ни ја био до-
ми нан тан у мо дер ним прав ним си сте ми ма, све ви ше би ва за ме њен па то цен-
три стич ким при сту пом, по ко ме се жи во ти ње све ма ње до жи вља ва ју као 
објек ти, од но сно ства ри. Пре ма па то цен три сти ма, свим се жи вим би ћи ма 
(без об зи ра да ли по се ду ју спо соб ност осе ћа ња или не) мо же при пи са ти са-

40 За кон о до бро би ти жи во ти ња, члан 7, став 1, тач ка 5. 
41 За кон о до бро би ти жи во ти ња,став 4 и 5.
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мо стал на вред ност. У скла ду са овом шко лом ми шље ња, у по зи тив ним за-
ко но дав стви ма се обез бе ђу је прав на за шти та жи во ти ња ма ко је тр пе ште ту, 
уко ли ко су из ло же не зло ста вља њу, уби ја њу и по вре ђи ва њу. Но ви прав ни 
трен до ви из и ску ју по тре бу да се ши ри обим за шти те жи во ти ња угра ди у 
прав не про пи се ко ји по сто је или ко ји ће би ти до но ше ни у бу дућ но сти. 

При ли ком про у ча ва ња прав ног деј ства од ре да ба За ко на о ре ги стро ва-
ној за ло зи, уста но вио сам да по сто ји по тре ба да се омо гу ћи за ло го дав цу да 
очу ва вред ност зби ра ства ри ко ји пред ста вља пред мет за ло жног обез бе ђе ња, 
у слу ча је ви ма у ко ји ма тај збир чи ни ја то или ста до жи во ти ња. С об зи ром 
да збир, у та квим си ту а ци ја ма, чи не ге не рич не, за мен љи ве ства ри, би ло би 
не оп ход но да за ко но да вац, по ла зе ћи од на че ла „ge ne ra non pe re unt“, кроз 
из ме не за ко на омо гу ћи да за ло го да вац очу ва вред ност зби ра, уко ли ко је 
до шло до ума ње ња бро ја жи во ти ња у ста ду или ја ту. Пред ла жем да бу ду ће 
из ме не за ко на пред ви де пра во за ло го дав ца да уги ну ле или од бе гле жи во ти-
ње за ме ни дру гим је дин ка ма исте вр сте. У том слу ча ју, не би до шло до 
пре стан ка за ло жног обез бе ђе ња услед уги ну ћа или бек ства. 

Ре зул та ти ис тра жи ва ња су по ка за ли да је нео п ход но да се у наш за кон 
ин кор по ри ше од ред ба ко јом би се не дво сми сле но утвр ди ло да не ро ђе на 
мла дун чад жи во ти ња мо гу би ти пред мет за ло ге, као што је то учи ње но у 
цр но гор ском За ко ну о за ло зи као сред ству обез бје ђе ња по тра жи ва ња. Ти ме 
би се раз ре ши ле док три нар не ди ле ме ко је по овом пи та њу по сто је и не дво-
сми сле но би се отво ри ле но ве мо гућ но сти у прав ном про ме ту (ко је до са да 
ни су би ле ко ри шће не), јер би био про ши рен спек тар по тен ци јал них пред-
ме та за ло жног обез бе ђе ња. Угра ђи ва ње ова кве од ред бе на ла же и по тре ба 
да се афир ми ше та кав при ступ жи во ти ња ма ко ји ре де фи ни ше њи хов ста тус 
у од но су на по крет не ства ри, у кон тек сту би о цен три стич ке и па то цен три-
стич ке шко ле ми шље ња. 

У ра ду је кон ста то ва но да је прак са Аген ци је за при вред не ре ги стре, 
ко ја под ра зу ме ва упи си ва ње мак си мал ног из но са по тра жи ва ња код сва ког 
за ло жног обез бе ђе ња – con tra le gem, јер за кон на ла же да се у Ре ги стар за ло ге 
упи су је нај ви ши из нос глав ног по тра жи ва ња са мо уко ли ко за ло жно пра во 
обез бе ђу је услов на или бу ду ћа по тра жи ва ња. По тра жи ва ња по ве ри ла ца, код 
прав них по сло ва у ко ји ма жи во ти ње пред ста вља ју пред мет за ло жног обез-
бе ђе ња, не мо гу се увек сма тра ти ни бу ду ћим, ни услов ним. При том је мак-
си мал на за ло га, као ин сти тут, ве за на за обез бе ђе ње ви ше по тра жи ва ња 
ко ја по ти чу из истог прав ног од но са, а не за јед но по тра жи ва ње, на ста ло из 
не ког прав ног по сла. Оправ да ње за ова кву прак су Ре ги стра мо же се про на ћи 
са мо у слу ча је ви ма ка да бан ке и дру ге фи нан сиј ске ор га ни за ци је као да ва-
о ци кре ди та од но сно зај мо дав ци, зах те ва ју при ба вља ње сред ства обез бе ђе ња 
пре за кљу че ња основ ног уго во ра. Нео п ход но је да, у оста лим си ту а ци ја ма, 
Аген ци ја упо до би сво ју прак су са при ро дом мак си мал не за ло ге. 
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У прак си Ре ги стра не про на ла зи мо псе као пред мет за ло жног обез бе ђе-
ња, иа ко се ра ди о до ма ћој жи во ти њи ко ју нај че шће су сре ће мо у до ма ћин стви-
ма. Они би мо гли би ти по до бан пред мет за ло ге, од но сно, њи хо вом про да јом 
би мо гла да се ре а ли зу ју сред ства из ко јих би би ло мо гу ће на ми ри ва ње 
по ве ри о че вих по тра жи ва ња. На ро чи то ви со ку тр жи шну вред ност по сти жу 
ра сни пси, ко ји се ко ри сте за ра плод. Са ста но ви шта по тре бе да се прав ни 
про мет раз гра на, би ло би опор ту но да се, у прак си, кор пус жи во ти ња ко је 
чи не пред мет за ло жног обез бе ђе ња про ши ри и на ову вр сту, уз ин ди ви ду-
а ли за ци ју, ко ја се по сти же од ре ђи ва њем вр сте и на зна ча ва њем ИД бро ја 
жи во ти ње. Да би био до сег нут на ве де ни циљ, нео п ход но је до дат но охра-
бри ва ње уче сни ка у прав ном про ме ту да упо тре бе ово сред ство обез бе ђе ња. 
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Ani mals as a Su bject of Re gi ste red Stocks

Ab stract: The adop tion of the law that has in tro du ced non-pos ses sory lien 
se cu ring the mo va ble pro perty and rights (col lo qu i ally cal led Act on re gi ste red 
pled ge), al lo wed the com mit ment of ani mals, thro ugh re gi stra tion in the re gi ster of 
stocks in the Bu si ness Re gi sters Agency. The to pic has been cho sen, both be ca u se 
of the prac ti cal re a sons (mo re and mo re do me stic ani mals are be ing re gi ste red 
as col la te rals in the Re gi ster), and be ca u se the re are no ar tic les on this to pic in our 
le gal sci en ce. In the ar tic le the emp ha sis is pla ced on the re gu la tion of the le gal 
sta tus of ani mals, espe ci ally in the Act on re gi ste red bets, the Law on Obli ga ti ons 
and Pre li mi nary Draft of Ser bian Ci vil Co de. Spe cial at ten tion was de vo ted to 
the Ani mal Wel fa re Act, be ca u se of the pro vi si ons of this le gal re gu la tion that 
fol low a se ri es of obli ga ti ons for the si des in the con tract of re gi ste red pled ge, as 
well as cer tain re stric ti ons with re gard to the ani mal as an ob ject of in ven tory. 
Alt ho ugh our le gi sla tu re is obli ged, in ac cor dan ce with the obli ga tion of har mo-
ni zing na ti o nal le gal re gu la ti ons with EU re gu la ti ons, to im ple ment hig her stan-
dards in the tre at ment of ani mals as be ings who ha ve fe e lings, it is only par ti ally 
do ne in our law. Draft Ci vil Co de re ta ins an ap pro ach that had the Law of Obli-
ga ti ons Act 1978, tre a ting ani mals as clas si cal chat tel. Such an ap pro ach has been 
aban do ned in all the most im por tant ci vil co di fi ca tion. The pa per pre sents the 
pro po sals re la ting to the im pro ve ment of the exi sting le gi sla tion in this area. Pro-
po sals for amen ding the Law on re gi ste red pled ges are de fi ned in re la tion to is su es 
not re sol ved by this pi e ce of le gi sla tion, such as the qu e sti on of the le gal sta tus 
of un born offspring. It po ints to the prac ti ces of the Agency for Bu si ness Re gi sters 
that is not ba sed on law, which in vol ves en te ring the ma xi mum amo unt of cre dit 
to pled ge any se cu rity. De spi te the Act did not de fi ne the re gi ste red pled ge re-
stric ti ons in the ca se of ani mal advo cacy, the pa per, by applying pro vi si ons of the 
Ani mal Wel fa re Act, in di ca tes which spe ci es sho uld be ex clu ded from the cir cle 
of po ten tial su bjects of pled ge se cu rity, but al so in di ca tes the spe ci es that ha ve 
not been re gi ste red ever, wit ho ut ob vi o us prac ti cal re a sons, or for mal ban.

Keywords: ani mals, Act on re gi ste red bets, the Law on Ani mal Wel fa re.
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