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                      Приказ новог Закона о извршењу и обезбеђењу 

Нови  Закон  о  извршењу  и  обезбеђењу  (Службени  гласник 
Републике  Србије  бр.31/2011)  наставак  је  тежњи  да  се  поступак 
извршења  у  Републици  Србији  учини  ефикаснијим  и  
делотворнијим у намери да се повериоцима омогући брза наплата 
њихових потраживања. 

Иако  је  од  2000.  године  било  покушаја  да  се  изменама  Закона  о 
извршном  поступку  поступак  извршења  скрати  и  учини 
ефикаснијим, поступци извршења и даље трају неоправдано дуго, 
што  ствара  незадовољство  поверилаца,  али  и  одбија  стране 
инвеститоре  да  улажу  у  послове  у  Републици  Србији  јер  се  стиче 
слика да су потраживања у Србији незаштићена, а њихова наплата 
дуготрајна и неизвесна. 

Према  неким  истраживањима  процеси  реализације  уговора  у 
Републици Србији,  самим тим и потраживања по уговорима,  трају 
600 дана од дана закључења уговора до његове реализације, што 
Србију  сврстава  у  земље  са  високим  ризиком  за  страна  улагања.
  Ако  овом  податку  додамо  чињеницу  да  поступци  извршења 
трају у просеку 280 до 300 дана, лако се долази до закључка да  је 
постојала  потреба  за  радикалном  реформом  прописа  из  области 
извршења.  Циљ  реформе  је  побољшање  ефикасности  целокупног 
правног система, враћање поверења у исти и грађење бољег имиџа 
Србије када су у питању улагања страних инвеститора у Србију. 

Узроци  оваквог  стања  били  су  разноврсни  –  од  наслеђа 
социјалистичко‐самоуправних  времена  када  су  закони  били 
прожети  „заштитом  дужника“,  преко  преоптерећености  судова  у 
Србији енормним бројем извршних предмета, малог броја судских 
извршитеља,  често  без  икаквих  или  скромних  стручних  знања, 
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притом технички и материјално неопремљених и  слабо плаћених, 
па  тиме  и  слабо  заинтересованих  за  посао  који  обављају,  до 
неоправдано  компликоване  процедуре  поступања  у  поступку 
извршења  (нпр.  извршење  на  непокретностима  или  на  основу 
веродостојне  исправе),  до  проблема  са  неадекватном 
асистенцијом  полиције  и  несарадње  са  другим  државним 
органима.  Сва  ова  питања  била  су  предмет  рада  приликом 
доношења  Закона  о  извршењу  и  обезбеђењу  у  циљу 
превазилажења ових проблема. 

Резултат  рада  на  овом  Закону  је,  поред  увођења  тзв.“приватних 
извршитеља“  одн.  паралелног  система  спровођења  извршења  уз 
судске  извршитеље  уз  могућност  избора  странке,  и  темељна 
измена  Закона о извршном поступку  која  подразумева радикалне 
измене  процесних  норми  које  треба  да  доведу  да  бржег  и 
ефикаснијег поступка извршења. 

                            Надлежност и састав суда и извршитеља 

Већ  у  уводним  члановима  новим  Законом  се  прописује  да  су  за 
одлучивање  у  поступку  стварно  надлежни  основни  и  привредни 
судови. Када је спровођење у питању, извршитељ (ово је законски 
термин за лице које спроводи извршење, а није судски извршитељ) 
спроводи решење о извршењу    на основу решења  суда  за  чије  је 
подручје  именован.  Изузетак  постоји  у  извршењима  у  области 
породичних  односа  и  враћања  радника  на  рад  када  поступају 
искључиво судски извршитељи. 

У  циљу  убрзања  поступка  и  побољшања  ефикасности  нови  Закон 
прописује  да  одлуке  у  поступку  извршења  доноси  судија 
појединац,  а  у  другом    степену  Веће  сатављено  од  троје  судија 
истог суда.   На овај начин цео поступак спроводи се у истом суду, 
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нема  достављања  предмета  другостепеном  суду  на  поступак  по 
жалби,  што  је,  због  велике  оптерећености  другостепених  судова 
доводило  до  дуготрајних  поступака  извршења.  Сада  ће,  уз 
прописивање кратких рокова за одлучивање по правним лековима, 
у оквиру истог суда поступак бити брже и ефикасније окончан. 

Битну  новину  у  новом  Закону  представљају  норме  које  регулишу 
обим  извршења  и  обезбеђења.  Према  решењима  из  ранијих 
закона извршење се спроводило на предметима или средству које 
је  извршни  поверилац  био  дужан  да  означи,  а  у  случају  да  се 
извршење  није  могло  спровести  Суд  је  од  извршног  повериоца 
захтевао да означи други предмет или средство на коме је могуће 
спровести  извршење.  Дакле,  судски  извршитељи  нити  су  били 
заинтересовани,  нити  су  били  у  могућности  услед  техничке 
неопремљености  и  великог  броја  предмета  да  траже  другу 
имовину извршног дужника па је та активност поверена искључиво 
извршним  повериоцима  као  иницијаторима  поступка.  За 
повериоце је често био тежак задатак да проналазе и идентификују 
имовину  дужника.  Према  решењу  из  новог  Закона  сада  извршни 
поверилац  може  да  захтева  да  се  извршење  спроведе  на 
целокупној имовини извршног дужника и да истовремено поднесе 
захтев  за  давање  изјаве  о  имовини  извршног  дужника,  што  је 
такође једна од новина у новом Закону, па да се извршење одреди 
након  идентификовања  имовине  извршног  дужника.  Поред  тога, 
ако  извршење  спроводи  извршитељ  који  није  судски  он  је 
овлашћен  да  извршење  спроведе  на  средствима  и  предметима 
извршења  којим  се  остварује  најповољније  намирење  извршног 
повериоца ‐ ако средства и предмети нису наведени у предлогу за 
извршење.  Другим  речима,  извршитељ  ће  бити  заинтересован, 
технички  оспособљен  и  овлашћен,  у  оквиру  овлашћења  која  му 
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држава  поверава,  да    проналази  имовину  извршног  дужника,  у 
циљу ефикасног окончања поступка. 

Достављање 

Када је у ранијем  делу овог текста наведено да је један од разлога 
који  су  доводили  до  дуготрајних  поступака  извршења  било 
постојање  неоправдано  компликованих  процедура  у  извршном 
поступку,  једна  од  највећих  сметњи  да  се  уопште  приступи 
извршењу,  а  касније  и  сметња  за  спровођење  извршења  биле  су 
одредбе  о  достављању  извршном  дужнику.  Достављање  је 
проблем који представља један од главних разлога дугог трајања и 
других  поступака  ‐  парничних,  кривичних  и  др.  али  у  поступку 
извршења,  или  рецимо  стечаја  које  Закони  дефинишу  као  хитне, 
поставља се питање да ли има места преузимању крутих законским 
решења из нпр. парничног поступка у извршном поступку, науштрб 
ефикасности и брзине поступка извршења. 

Досадашњи  закони  о  извршном  поступку  углавном  су  материју 
достављања регулисали по угледу на Закон о парничном поступку, 
што  је  дужницима  остављало  простора  да  честим  променама 
адреса одуговлаче поступак. 

Новим  Законом  прописано  је  да  се  достављање  физичком  лицу 
врши  на  адресу    пребивалишта  или  боравишта  уписану  у  личној 
карти, а за правна лица на адресу уписану у Агенцији за привредне 
регистре. 

Ако достављање није могуће извршити на овим адресама по истеку 
пет  радних  дана  писмено  се  истиче  на  огласној  табли  суда,  сем 
када  је  у  питању  решење  о  извршењу  на  основу  веродостојне 
исправе.    У  случају    решења  о  извршењу  на  основу  веродостојне 
исправе  истицању  на  огласној  табли  претходи  још  један  покушај 
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доставе.  Протеком  рока  од  пет  радних  дана  од  истицања  на 
огласној табли у оба случаја достава се сматра извршеном. 

Захтеви за изузеће и делегацију суда 

Поред  овако  поједностављеног  начина  достављања  којим  се 
спречава  дуго  трајање  поступка,  Закон  садржи  и  нова  решења  у 
погледу  захтева  за изузеће и  у погледу делегације другог  стварно 
надлежног  суда  које  су  странке  користиле  како  би  спречиле 
спровођење извршења. 

Одредбама  новог  Закона,  захтев  за  изузеће  судије  може  се 
поставити  најкасније  до  истека  рока  за  доношење  одлуке  о 
приговору на решење о извршењу, дакле само у фази одређивања 
извршења,  а  не  и  у  фази  спровођења. Што  се  захтева  за  изузеће 
председника  суда,  или  изузеће  извршитеља  тиче,  они  нису 
дозвољени,  као  ни  захтев  за  одређивање  другог  стварно 
надлежног суда. 

Правни лекови и поступак по правним лековима 

Новину у новом Закону представља и прописивање приговора као 
јединог правног лека, за разлику од досадашњег законског решења 
о праву на жалбу.  Увођење приговора као  јединог правног лека  у 
складу  је  са  описаним  законским  решењем  да  о  приговору 
одлучује веће тројице судија у истом суду који је и донео решење о 
извршењу,  а  у  циљу  побољшања  ефикасности  и  брзине 
одлучивања  по  правном  леку,  јер  се  тај  поступак  евидентно 
скраћује.  Пракса  ће  показати  јесу  ли  судови  који  су  надлежни  у 
поступку извршења кадровски опремљени да формирају трочлана 
већа  и  да  обезбеде  да  већа,  уз  поштовање  кратких  рокова 
прописаних  Законом,  ефикасно  и  брзо  одлучују  по  приговорима,.  
Пракса  ће  такође  показати  да  постоји  и  могућност  да  странке 



6 

 

законску  одредбу  која  омогућава  да  се  о  правном  леку  против 
решења суда одлучује у истом суду окарактеришу према народној 
изреци „кадија те тужи, кадија ти суди“. 

Приговор  се  изјављује  у  року  од  пет  радних  дана  од  пријема 
решења, а суд је дужан да о приговору одлучи у року од пет радних 
дана  од  пријема,  а  непоступање  у  наведеном  року  сматраће  се 
несавесним радом судије. 

О  приговору  на  решење  о  извршењу  на  основу  извршне  исправе 
одлучује  веће  састављено  од  троје  судија,  али  приговор  може 
усвојити  и  сам  укинути  своје  решење  и  судија  који  је  решење 
донео,  а  уколико  сматра  да  приговор  није  основан,  решење 
доставља  већу,  и  то  достављањем  копије  списа  предмета,  док  се 
поступак извршења наставља. 

 

Поступак по приговору против решења о извршењу на основу 

веродостојне исправе 

Могућност да се извршење одреди на основу веродостојне исправе 
унета  је  у  Закон  о  извршном  поступку  почетком  90‐тих  година 
прошлог  века  са  намером  да  се  повериоцима  који  поседују 
законом прописане веродостојне исправе ‐ нпр. рачун, меница, чек 
омогући  бржа  наплата  по  истим,  уместо  вођења  дуготрајних 
парничних  поступка.  Али,  уз  поступак  доношења  решења  који  је 
предвиђен  као  начин  да  се  повериоцима  омогући  бржа  наплата 
потраживања,  касније  донети  закони  о  извршном  поступку 
садржали су поступак по приговору који је потпуно обесмишљавао 
ову  идеју  јер  су  извршни  дужници  улагањем  приговора,  често 
потпуно  необразложеног,  спречавали  спровођење  извршења  уз 
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превођење таквих извршних предмета у парницу које су доводиле 
до дуготрајног чекања поверилаца на наплату потраживања. 

Нови Закон пре свега лимитира разлоге за приговор које извршни 
дужници  могу  истаћи  у  приговору  на  решење  о  извршењу  на 
основу  веродостојне  исправе,  на  свега  неколико  разлога,  уз 
увођење обавезе  извршног  дужника да,  поред  тога што  приговор 
увек мора бити образложен, извршни дужник наводе из приговора 
мора да поткрепи и писменим доказима. Дакле,  извршни дужник 
не може више у приговору да наведе да „не дугује ништа“, већ  је 
дужан  да  уложи  образложен  приговор,  а  наводе  из  приговора 
поткрепи одговарајућим доказима. 

Новина у новом Закону је да о приговору дужника одлучује судија 
који  је  решење  и  донео,  који  може  сам  одбити  приговор,  а  на 
решење о приговору који судија донесе може се  уложити приговор 
већу троје судија. 

Само  у  случају  да  судија  који  је  решење  донео  сматра  да  је 
приговор  основан,  ставиће  решење  ван  снаге  у  делу  у  ком  је 
одређено извршење и доставити  списе  парничном одељењу  суда 
на поступак као по тужби. 

Веома је битно истаћи и да Закон прописује обавезу да се решење 
по приговору мора донети  у року од пет радних дана од пријема 
приговора  у  суду,  чиме  ће  се  знатно  скратити  поступање  по 
приговору,  односно  поступак  добијања  правоснажног  решења  о 
извршењу, а тиме и наплата потраживања. 

Поступак за добијање изјаве о имовини дужника 

Већ  је  напоменуто  да  извршни  поверилац  често  не  располаже 
подацима  о  дужниковој  имовини,  а  поступак  утврђивања 



8 

 

дужникове  имовине  дуготрајан  је  и  мукотрпан  поступак  са 
неизвесним  исходом  због  непостојања  одговарајућих  регистара  и 
евиденција  и  немогућности  да  се  подацима  о  имовини  уопште 
приступи.  Закон  о  извршном  поступку  из  2005.  године  увео  је 
институт давања изјаве од стране извршног дужника пред судом о 
имовини коју поседује, али овај институт био је мало коришћен, уз 
то  и  недовољно  дефинисан  па  је  доживљаван  као  узгредан 
поступак без стварних разлога због којих је прописан и без реалне 
претње  санкцијама  према  дужницима  који    имовину  прикривају 
или  лажно  приказују.  У  том  циљу,  нови  Закон  садржи  поглавље 
којим је детаљно прописан поступак – ко га и када може покренути, 
каква  је улога суда у поступку, која  је садржина изјаве и шта се уз 
њу мора доставити,  као и које  су  санкције  за давање нетачне или 
непотпуне изјаве о имовини, при чему се уводи и затворска казна 
за непоступање по налогу суда да извршни дужник преда исправе о 
стварима  и  правима  која  су  наведена  у  изјави  о  имовини.  Новим 
Законом детаљније је регулисан и поступак уписа у књигу извршних 
дужника,  садржина  решења  о  упису  у  књигу  дужника,  као  и 
поступак брисања из књиге дужника. 

Обустава и окончање поступка извршења 

За разлику од ранијих закона, нови Закон садржи изричиту одредбу 
да  се  поступак  извршења  окончава  обуставом  или  закључењем. 
Ранији  закони  нису  садржавали  обавезу  Суда  да  доноси  решење 
којим  ће  се  констатовати  да  је  извршни  поступак  окончан,  али  је 
пракса Европског суда за људска права у Стразбуру показала да се 
претежни  део  обраћања  грађана  Србије  односио  на  дуготрајне 
поступке  извршења,  при  чему  је  Суд  у  Стразбуру  пресуђивао  на 
штету  Републике  Србије,  јер  у  поступцима  извршења  није 
констатовано да је извршни поступак окончан. 
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Према  одредби  новог  Закона,  суд  је  дужан  да  по  намирењу 
извршног  повериоца  донесе  решење  о  закључењу  извршног 
поступка. 

                                             Противизвршење 

Поступак  противизвршења  је  поступак  у  ком  суд  извршном 
повериоцу  налаже  да  извршном  дужнику  врати  оно  што  је 
извршењем добио,  у  изузетним  случајевима  када  је  или  извршна 
исправа  укинута,  или  преиначена,  или  стављена  ван  снаге,  или  је 
решење о извршењу укинуто, или је дошло до двоструке наплате у 
извршном  поступку.  По  законским  решењима  из  ранијих  закона 
поступак  противизвршења  састојао  се  из  две  фазе  ‐  најпре  је  суд 
доносио решење о противизвршењу којим је извршном повериоцу 
налагао да извршном дужнику врати оно што је извршењем добио, 
а тек по правоснажности и извршности тог решења суд је доносио 
друго  решење  којим  би  одредио  извршење  против  извршног 
повериоца у корист извршног дужника. 

По одредбама новог  Закона,  суд истовремено  једним решењем и 
налаже  повраћај  и  одређује  извршење  што  ће  знатно  убрзати 
поступак противизвршења. 

Немогућност одлагања извршења 

Једно  од  највише  критикованих  решења  ранијих  закона  о 
извршном  поступку  било  је  могућност  одлагања  извршења  на 
предлог  дужника  или  трећих  лица.  Претерано  коришћење  овог 
института у судској пракси доводило је до бескрајног одуговлачења 
извршних  поступака  и  стварало  већ  описану  атмосферу  „заштите 
дужника“  у  којој  су  се  дужници  осећали  комотно,  а  повериоци 
беспомоћно. 
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Нови  Закон  не  поседује  одредбе  о  одлагању  извршења,  а  само 
одлагање помиње се само у уводном делу закона где се у одредби 
о  начелу  хитности  у  извршном поступку,  након  констатације  да  је 
извршни  поступак  хитан,  наводи  да  одлагање  извршење  није 
дозвољено,  осим  у  случајевима  који  су  изричито  одређени 
законом. 

Извршење на покретним стварима 

У  поступку  извршења  на  покретним  стварима  нови  Закон  садржи 
решења која омогућавају брже  спровођење и окончање поступка, 
самим тим и намирење извршних поверилаца. 

Поступак је поједностављен почевши од спровођења прве извршне 
радње –  пописа,  па  надаље,  са  циљем  убрзања  поступка.  Тако  се 
нпр. ствари дужника које се налазе код трећих лица могу пописати 
и без пристанка трећег лица који је тражен ранијим законом, свим 
лицима која имају контролу над пописаним стварима запрећена је 
новчана казна у  случају располагања стварима, рок за предлагање 
новог  пописа  у  случају  безуспешног  првог  пописа  скраћен  је  са  3 
месеца на 45 дана, а у случају када поступа извршитељ, исти може 
приступити  поновљеном  попису  и  без  предлога  извршног 
повериоца. 

Код  следеће  извршне  радње  ‐  процене,  новина  је  да  није 
дозвољено вештачење у погледу процене ствари, већ се вредност 
може  евентуално  утврдити  прибављањем  усмене  или  писмене 
информације  од  одговарајућих  институција  или  организација  или 
појединаца. 

Код продаје као извршне радње новина је да између дана пописа и 
дана продаје може да протекне најмање 15,  а највише 30 дана,  а 
не како је раније било наведено најмање 15 дана, а новина је да се 
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од правила да се продаја ствари врши по правоснажности решења 
о  извршењу  може  одступити  ако  извршни  поверилац  положи 
јемство  за  штету  коју  би  извршни  дужник  могао  претрпети 
спровођењем  извршења  пре  правоснажности  решења.  Битну 
новину  представљају  одредбе  о  продајној  цени  према  којима 
почетна  цена  на  првом  надметању  може  износити  60%  од 
процењене  вредности  (раније  не  испод  100%),  на  другом 
надметању почетна цена не може бити нижа од 30% од процењене 
вредности, а потом, у случају неуспеле продаје извршни поверилац 
је дужан да се изјасни да ли прихвата досуђење ствари или да се 
ствар  прода  непосредном  погодбом.    Санкција  за  непоступање  је 
обустава поступка извршења. 

Извршење на непокретностима 

У условима опште неликвидности, беспарице и немогућности да се 
извршни  повериоци  намире  новчаним  средствима  дужника  као 
најбржим  и  најповољнијим  средством  извршења  за  повериоце, 
извршење на непокретности било као примарни или алтернативни 
начин  извршења  све  више  добија  на  значају.  Извршни  поверици 
прибегавају  овом  средству  извршења  јер  је  по  њих  један  од 
најсигурнијих, некретнине не пропадају, не нестају, није их могуће 
прикрити,  притом имају  стабилну  вредност  па  се  повериоци радо 
опредељују  на  овај  начин  намирења.  Међутим,  по  досадашњим 
законским решењима поступак извршења на непокретности био је 
толико  компликован  да  је  до  коначног  намирења  повериоца 
пролазило и по неколико година. 

Новим  Законом  поступак  извршења  на  непокретностима 
радикално  је  поједностављен  ‐  уместо  ранијих  законских  решења 
да  се  намирењу  повериоца  приступа  тек  по  правноснажности 
четири  судска  решења  (о  извршењу,  о  утврђивању  вредности 
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непокретности,  о  досуђењу  и  предаји  непокретности),  сада  се  у 
свим  овим  фазама  извршења  на  непокретности  одлучује 
закључком суда или извршитеља. Новину представљају и законска 
решења  да  се  извршење  може  одредити  и  на  идеалном  делу 
непокретности  на  којој  је  извршни  дужник  сувласник,  чиме  је 
отклоњена  сметња  из  ранијих  законских  решења  да  је  за 
спровођење  извршења на  непокретности  чији  је  извршни дужник 
сувласник  била  потребна  сагласност  осталих  сувласника,  што  је 
успоравало поступак извршења. Нови Закон садржи и одредбу да 
се  непокретност  поред  јавног  надметања  које  је  по  ранијим 
законским решењима било једини начин за продају непокретности 
може продати и  усменом погодбом, што  такође  убрзава поступак 
продаје, самим тим и намирења поверилаца. Ипак, као некакав вид 
заштите извршних дужника  у  овако  радикално поједностављеном 
поступку извршења на непокретности установљено је да се против 
Закључка  о  предаји  непокретности  може  поднети  захтев  за 
отклањање  неправилности  при  спровођењу  извршења,  о  коме 
одлучује суд посебним решењем. На овај начин у фази извршења 
која  непосредно  претходи  намирењу  извршног  повериоца 
извршном  дужнику  оставља  се  могућност  да  спречи  предају 
непокретности купцу уколико постоје стварне или правне препреке 
да до предаје дође. 

Посебан поступак за намирење потраживања  по основу 
комуналних и 

сличних услуга 

Међу  многобројним  предметима  извршења  који  оптерећују 
правосуђе Републике Србије најбројнији су предмети извршења по 
основу  потраживања  предузећа  која  пружају  комуналне  и  њима 
сличне услуге. Ови предмети буквално „затрпавају“ српске судове, 
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а  степен наплате у њима, па и проценат окончања ових предмета 
врло  је  низак.  Да  би  се  српски  судови  растеретили  овог  великог 
броја  предмета,  нови  Закон  прописао  је  посебан  поступак  ради 
извршења ради наплате потраживања комуналних предузећа тако 
што у овим предметима по предлогу извршног повериоца решење 
о  извршењу  не  доноси  суд,  него  о  предлогу  одлучује  извршитељ 
доношењем  закључка  о  спровођењу  извршења.  Извршни  дужник 
може  против  закључка  извршитеља  изјавити  приговор,  а 
извршитељ  је  дужан  да  приговор  са  нацртом  одлуке  суда  по 
приговору достави суду за чију  територију  је именован на одлуку. 
Одлуку по приговору доноси веће састављено од  троје чланова,  а 
ако  је  решење  које  би  веће  донело  истоветно  са  нацртом одлуке 
коју је сачинио извршитељ, суд ће на нацрт ставити штамбиљ којим 
се  нацрт  одлуке  усваја,  а  нацрт  одлуке  са  штамбиљом  има  снагу 
решења о извршењу. На даљи поступак примењују се одредбе које 
регулишу  поступак  по  приговору  против  решења  о  извршењу  на 
основу веродостојне исправе. 

Обезбеђење 

Нови  Закон  већ  самом  чињеницом  да  се  у  називу  закона  поред 
извршења  наводи  да  је  у  питању  и  закон  о  обезбеђењу  придаје 
већи  значај  поступку  обезбеђења  као  начину  да  се  потраживања 
извршних  поверилаца  претходно  осигурају  од  прикривања 
имовине  или  располагања  њоме  у  циљу  изигравања  наплате 
потраживања  од  стране  извршних  дужника.  Закон  тако  садржи 
прецизне норме о томе ко може поднети предлог, када се поступак 
може покренути, као и да се у поступку обезбеђења изузетно може 
донети решење и пре достављања предлога  противној  странци,  а 
решење  о  обезбеђењу  може,  поред  суда  донети  и  извршитељ. 
Сходно решењима из поступка извршења, и у поступку обезбеђења 
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одлуку  о  приговору  доноси  веће  састављено  од  троје  судија  суда 
који је донео решење о обезбеђењу. 

                                                  

Извршитељи 

У  јавности  вероватно  најинтересантнију  новину  у  новом  Закону 
представља увођење „приватних извршитеља“ у систем извршења 
у Србији. Дакле, по први пут држава Србија на одређени број лица 
која нису запослена у судовима преноси јавна овлашћења да могу у 
име државе спроводити извршења. 

Разлози  за  увођење  ове  новине  су  дуготрајност  и  неефикасност 
извршних поступака у Србији који су добрим делом изазване и због 
неадекватног  кадра  који  је  обављао  послове  тзв.  „судских 
извршитеља“.  Наиме,  избору  лица  које  ће  обављати  овај  веома 
специфичан и одговоран посао, њиховој обуци и усавршавању није 
придаван  посебан  значај,  па  су  га  обављала  лица  са  врло 
шароликом школском спремом, често без икаквог искуства у раду у 
судовима. Поред недовољне обучености, број судских извршитеља 
одавно не одговара броју  извршних предмета,  без могућности да 
се  значајније  повећа.  Судски  извршитељи нажалост  не  располажу 
материјалним  и  техничким  средствима  за  рад,  не  поседују 
рачунаре, мобилне телефоне, аутомобиле и друга средства за рад, 
а  нису  ни  материјално  заинтересовани  за  ефикасно  спровођење 
извршења,  јер  раде  за  плате  које  нису  велике,  а  немају  никакву 
надокнаду  везану  за  ефикасност  спровођења  извршења  и 
окончавање  поступака  извршења.  Све  ове  околности  узрок  су 
великог  броја  предмета  извршења  који  нису  окончани, 
неефикасности поступака извршења, бројних притужби странака на 
дуготрајност  и  неделотворност  извршних  поступака,  а  у  новије 
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време и обраћања грађана Србије Европском суду за људска права, 
а самим тим и знатног броја спорова које је Србија пред тим судом 
изгубила  због  тужби  грађана  у  вези  са  дуготрајним  поступцима 
извршења. 

Из  свих  побројаних  разлога  појавила  се  потреба  да  се  и  у  Србији 
уведе  могућност  да,  по  избору  саме  странке,  поред  судова, 
извршење  могу  спроводити  и  извршитељи.  Дакле,  овим  законом 
уводи  се  могућност  да  странка  може  изабрати  да  извршење 
спроведе  или  суд  или  извршитељ,  осим  у  материји  извршења  у 
области породичних односа и  враћања радника на рад,  где  је,  из 
разумљивих  разлога,  задржана  надлежност  само  суда  за 
извршење. 

Према  дефиницији  из  Закона  извршитељ  је  физичко  лице  које 
именује  министар  надлежан  за  правосуђе  да  у  статусу  службеног 
лица спроводи извршење у границама решења о извршењу и врши 
друга  овлашћења  која  су  му  законом  поверена.  Услови  које 
извршитељ  мора  испунити  су:  да  је  држављанин  Србије,  да  је 
пословно способан, да поседује диплому правног факултета и две 
године  радног  искуства  на  пословима  извршења,  или  три  године 
радног  искуства  на  правним  пословима,  да  је  положио  испит  за 
извршитеља и да је достојан за обављање посла извршитеља. Број 
извршитеља одређује министар правде,  а извршитељи се именују 
за подручје на коме живи 25.000  становника. Извршитељ је дужан 
да на згради у којој обавља дужност извршитеља истакне таблу са 
именом  и  презименом  и  ознаком  ИЗВРШИТЕЉ,  а  дужан  је  и  да 
поседује печат, штамбиљ и легитимацију чију  садржину прописује 
Министарство  правде.  Овлашћења  и  дужности  извршитеља  су  да 
спроводи  извршење  на  основу  судског  решења  о  извршењу,  да 
доноси  закључак  о  извршењу  по  предлогу  за  извршење  ради 
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наплате комуналних услуга, да доставља своје и акте суда, да врши 
идентификацију  лица  и  имовине  ради  спровођења  извршења,  да 
врши попис, процену и продају покретних ствари и непокретности, 
прима и чува пописану имовину и новчана средства, да посредује 
међу станкама ради мирног решења поступка,  спроводи исељење 
и  друге  извршне  радње,  доноси  закључке,  саставља  записнике  и 
службене  белешке  у  поступку  извршења.  Извршитељ  је  дужан  да 
води  евиденцију  о  примљеним  предметима,  кретању  предмета, 
предузетим  радњама,  новчаним  средствима  које  је  прикупио  и 
наплатио. За свој рад и накнаду трошкова извршитељ има право на 
награду, по тарифи коју доноси министар. Извршитељу у обављању 
дужности  могу  помагати  заменици  и  помоћници,  могу  се 
удруживати у Комору извршитеља чији чланови су сви извршитељи 
и  помоћници  који  су  уписани  у  именик  извршитеља.  Надзор  над 
радом  извршитеља  врши  Министарство,  по  службеној  дужности, 
или  на  предлог  председника  суда  на  чијем  подручју  извршитељ 
обавља  дужност,  као  и  Комора  извршитеља  која  обавља  надзор 
најмање  једном  годишње.  Закон  прописује  и  дисциплинску 
одговорност,  дисциплински  поступак  и  мере  које  могу  бити 
изречене извршитељу. 

Дакле,  извршитељи  су  лица  која  спроводе  извршење,  суд  и  даље 
доноси решење о извршењу, а по доношењу решења о извршењу 
странка  може  спровођење  извршења  поверити  извршитељу  или 
суду. 

Нови Закон о извршењу и обезбеђењу садржи бројне измене које 
имају за циљ да се поступак извршења поједностави, максимално 
убрза и учини много ефикаснијим. Време ће показати колико су ове 
измене  допринеле  остварењу  циља  ‐  стварању  услова  да  се  кроз 
ефикасан  извршни  поступак  обезбеди  брзо  и  потпуно  намирење 
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поверилаца,  поврати  поверење  у  ефикасност  српског  превосуђа  и 
Србија  учини  примамљивијом  за  страна  улагања  и  разноврснију 
привредну сарадњу са страним инвеститорима.  

  

 

                                        

 



Ђорђе Вукотић, адвокат и члан радне групе за израду ЗПД



Адреса за пријем поште - могућност
◦ Уредном доставом се сматра достава на једну од две адресе

(адреса за пријем поште или адресу седишта из Регистра ПС) 

Претпоставка уручења
◦ 8 дана након друге безуспешне доставе препорученим путем

(пауза од најмање15 дана између достава) на АДРЕСУ ЗА
ПРИЈЕМ ПОШТЕ, односно СЕДИШТЕ ако нема адресу за п.п.

Адреса за пријем електронске поште
◦ Без ближег дефинисања – упућивање на посебне прописе

Пословно име и заштита
◦ Разликовање назива и пословног имена (назив може на
енглеском и може садржати римске и арапске бројеве)

◦ Прописивање поступака за заштиту пословног имена
◦ Принудна ликвидација као крајња санкција за непоступање по
пресуди којом се налаже промена пословног имена



Заступници
◦ Поред законских заступника и др. заступника уписаних у
Регистар ПС и ПУНОМОЋНИЦИ ПО ЗАПОСЛЕЊУ

◦ Могућност брисања из Регистра ПС услед отказа
◦ Закључење уговора са самим собом

Ограничења овлашћења заступника
◦ Дејство регистрације ограничења само ако се ради о
СУПОТПИСУ (Директива ЕУ)

Прокура
◦ Проширење ограничења овлашћења у складу са праксом овог
традиционалног института (не може да заступа у вези
непокретности, јемстава, зајмова, кредита, нити у судским и
арбитражним поступцима)

◦ Могућност ограничења супотписом

Правно лице као директор
◦ Најмање један директор мора да буде физичко лице (ново UK решење)



Детаљније регулисање приступа актима
◦ Прописана је садржина захтева
◦ Право друштва да ускрати приступ из оправданих разлога
◦ Суд на крају одлучује да ли је разлог био оправдан

Детаљније регулисање коришћења
података
◦ Искључиво у захтеване сврхе
◦ Изузетак за законске обавезе

Шири приступ актима ДОО него АД (ЗБОГ
ЗЛОУПОТРЕБА У АД)



Друштво са ограниченом одговорношћу



Која ДОО морају да мењају оснивачки акт? 

Закон више не познаје управни одбор као орган друштва, 
па морају да се ускладе искључиво ДОО која имају УО.
ДОО која имају искључиво директора, немају потребу да
усклађују своје органе. То су по правилу једночлана
друштва, којих по статисци АПР-а има 75.424 од укупно
100.076 ДОО-а.



Која ДОО треба да мењају оснивачки акт? 

ДОО која желе да ограниче овлашћења за заступање
(супотпис)
ДОО чији чланови желе да им се потписи на изменама
угвора о оснивању и даље оверавају
Вишечлани ДОО, ако желе да другачије регулишу право
прече куповине, наслеђивање удела и право на искључење
чланова ДОО (диспозитивне законске норме)
Ако пропусте да оснивачким актом ова питања уреде, 
почетком примене новог закона горе наведена права
чланова ће бити другачије уређена него до сада. 



ПРЕДЛОГ:

Благовремено измените оснивачка акта, уз
одложену примену са даном почетка примене
новог закона
(У супротном, опасност од нарастања
конфликата код вишечланих доо)



Шта би ДОО требала да ураде до 01.02.2011, како би
искористила могућности за поједностављење пословања ?

Регистрација адресе за пријем писмена (члан. 20. ст.2. 
Закона);
Оснивачким актом предвидети да Скупштину може да
сазива и члан друштва (члан. 202. ст.2. Закона) – корисно
код смене директора;



Измене оснивачког акта доо – без овере
Уговор чланова друштва – облигационо правни а не
статусни карактер
Стицање својства члана – регистрацијом у Регистар
ПС, а не уписом у Књигу удела, која више не постоји
Капитал у динарима, а не у еврима - у складу с
другим прописима (100 динара – члан 145. Закона)
Додатне уплате и зајам - јасно дефинисани и
разграничени – Обавеза уношења додатне уплате
Органи друштва – једнодомно управљање (један или
више директора) или дводомно (+ надзорни одбор)
Сужени основи за побијање одлуке Скупштине (упућујућа
норана на АД чл.381) – ако пропуст није био одлучујући за
доношење такве одлуке



Скупштина

Директор или
више директора

Скупштина

Надзорни
одбор

Директор или
више директора

Ј е д н о д о м н о Д в о д о м н о



СКУПШТИНА одлучује:
већином гласова присутних чланова који имају право гласа по
одређеном питању, осим ако је законом или оснивачким актом за
поједина питања одређен већи број гласова.
двотрећинском од укупног броја гласова свих чланова друштва о:

1) повећању или смањењу основног капитала;
2) статусним променама и променама правне форме;
3) доношењу одлуке о ликвидацији друштва или подношењу

предлога за покретање стечаја;
4) расподели добити и начину покрића губитка;
5) стицању сопствених удела друштва.

једногласно о обавези чланова на додатне уплате, као и о
враћању тих уплата.

Оснивачким актом може се предвидети и друга већина за
доношење одлука из тач. 2. и 3., али не мања од обичне већине
од укупног броја гласова чланова друштва који имају право гласа
по одређеном питању



Директора именује скупштина, односно надзорни одбор ако је
управљање друштвом дводомно

Ако друштво има више од једног директора, сви директори
заступају друштво заједнички, ако оснивачким актом или одлуком
скупштине друштва није другачије одређено

Независно од начина заступања из става 2. овог члана, изјава
воље учињена према једном директору сматра се да је ваљано
учињена према друштву



АКЦИОНАРСКА ДРУШТВА



Оснивачки акт
◦ Потписује га сваки оснивач, уз оверу потписа
◦ Сужена садржина и непроменљив:

- подаци о акционарима и њиховим улозима
- подаци о акцијама: врсте и класе, номинална вредност, укупан број
- подаци о друштву: пословно име, седиште, претежна делатност
- изјава сваког од оснивача о оснивању друштва и преузимању обавезе уплате/уноса улога

Усклађивање са новим законом
◦ Скупштина акционара усваја нови оснивачки акт (или измене и допуне постојећег)

- одлука већином коју прописује важећи закон и општи акти друштва
- ступање на снагу на дан почетка примене закона (01.02.2012. године)
- након тога нема изменa оснивачког акта
- садржи важеће стање основног капитала, врсте и класе акција, код
неуплаћених акција и рок уплате, као и основне податке о друштву (пословно
име, седиште и претежна делатност)



Статут
◦ Обавезан општи акт, који регулише пре свега управљање друштвом
◦ Први статут потписују оснивачи друштва, без овере потписа
◦ Обавезна садржина:

- пословно име, седиште и претежна делатност друштва
- уписани и уплаћени основни капитал (и податке о одобреним акцијама ако постоје)
- битне елементе акција сваке класе (врста, укупан број и номинални износ, ознаку
класе, податак о праву гласа и посебна права ако постоје)
- обавезе, ограничења и привилегије сваке класе акција
- врсте и класе хартија од вредности које се могу издавати у будућности
- код АД која нису јавна могу постојати посебни услови за пренос акција
- поступак сазивања скупштине акционара
- корпоративно управљање (једнодомно или дводомно, дефинисање органа и
начина именовања, опозива и одлучивања)
- одредбе из посебних закона (банке, осигурања, брокери, итд)

◦ Обавезује сваког акционара од дана када постане акционар
◦ Измене се врше одлуком скупштине акционара

- годишње усклађивање основног капитала и података о акцијама
◦ Пречишћени текст

- сачињава га и потписује законски заступник друштва, обавезна регистрација
Усклађивање са новим законом

◦ Скупштина акционара усваја нови статут (или измене и допуне постојећег)
- одлука већином коју прописује важећи закон и општи акти друштва
- ступање на снагу на дан почетка примене закона



Уговор акционара
◦ Облигациони, а не статусно-правни карактер

- не би требало да регулише питања која регулише статут
- друштво и остали акционари немају никаква права ни обавезе по том уговору

◦ Није обавезан документ, не региструје се и има поверљив карактер
◦ Могуће закључивање између свих или само неких акционара
◦ Даје додатну флексибилност акционарима

- омогућава додатне механизме заштите мањинских акционара или
заједничког наступа у скупштини једне групе акционара

◦ Могућа садржина:
- посебне обавезе потписника
- посебни услови преноса акција (нпр. опције) потписника
- начин вршења права гласа потписника у скупштини акционара
- другачији начин расподеле добити између потписника
- начин решавања блокаде у одлучивању (deadlock)
- друга питања



Скупштина акционара
◦ Јединствена евиденција акционара у ЦРХоВ, нема књиге акционара
◦ Редовна или ванредна седница
Једнодомно или дводомно управљање
◦ Једнодомно: директори (одбор директора)
◦ Дводомно: извршни директори (извршни одбор) и надзорни одбор
◦ Једнодомно: концентрација управљачких и надзорних функција у ОД

(мања објективност надзора), разлике у надлежностима директора
◦ Дводомно: раздвојеност управљања од надзора, НО поставља извршне
директоре и даје одређене сагласности на њихове одлуке

◦ Једнодомно: појачана одговорност неизвршних директора
◦ Дводомно: флексибилније промене извршних директора
◦ Једнодомно: ближи контакт и непосреднија могућност надзора над
радом извршних директора, ефикасније одлучивање

◦ Дводомно: погодно за дисперзована власништва или концентрисана
власништва страних компанија/гломазних корпорација



Скупштина

Директори или
одбор директора Комисије:

- за ревизију
- за накнаде
- за именовања

Скупштина

Надзорни
одбор

Извршни директори
или извршни одбор

Ј е д н о д о м н о Д в о д о м н о

секретар друштва

Независни
ревизор



Могућност ограничења учешћа у раду скупштине
◦ минимални праг 0,1% класе акција
Дан акционара

◦ десети дан пре дана седнице скупштине
◦ обавеза друштва да стави на располагање списак акционара
Позив за седницу

◦ Детаљно прописана садржина
◦ Избор између личне доставе и објаве на интернет страници

- лична достава према списку акционара на дан одлуке о сазивању седнице
◦ Објава на интернет страници обавезна за сва јавна АД
◦ Објава у дневним новинама само опција (статут)
◦ Материјали за седницу могу бити доступни преко интернет странице
Дневни ред, допуне по захтеву акционара и по налогу
суда
Пуномоћје за гласање и учешће у раду скупштине и
гласање електронским путем

◦ Давање пуномоћја за гласање електронским путем (од 01.01.2014)
Јавност одлука скупштине акционара



Директори
◦ Један или више директора, три и више чине Одбор директора
Мандат највише 4 године

◦ аутоматски престаје ако скупштина не усвоји финансијске извештаје
Ограничења за кандидовање и именовања

◦ У јавном АД ако постоји Комисија за именовања, Одбор директора
нема овлашћење да предлаже кандидате

◦ Највише у 5 друштава директор или члан надзорног одбора
Извршни и неизвршни директори

◦ У јавном АД више неизвршних од извршних директора
◦ У јавном АД председник Одбора директора неизвршни директор
◦ Један од извршних директора као генерални директор
Независни директор

◦ Најмање 1 у јавном АД
◦ Прецизирани услови за именовање
Јавност у погледу накнада за јавна АД

◦ Обавеза објављивања накнада у финансијским извештајима



Извршни директори
◦ Један или више директора, три и више чине Извршни одбор
◦ Именује их Надзорни одбор
◦ Кандидате предлаже Комисија за именовања, ако не постоји онда то
право има сваки члан НО

◦ У погледу надлежности - аналогно са Одбором директора у
једнодомном управљању

◦ Ограничења надлежности сагласношћу НО на одређене одлуке
◦ Генерални директор кога именује НО

Надзорни одбор
◦ Најмање 3 члана
◦ Неизвршни чланови и најмање 1 независни члан код јавног АД
◦ Утврђује стратегију друштва, надзире рад ИО и однос са скупштином
◦ Аналогна примена одређених правила за Одбор директора



Надлежности комисија
◦ Припреме одлука Одбора директора, надзор над спровођењем одлука
Одбора директора и обављање стручних послова за Одбор директора

◦ Не могу доносити одлуке из надлежности Одбора директора
◦ Ако нису формиране, надлежности врши Одбор директора
Састав комисија
◦ Најмање три члана (директори и друга квалификована физичка лица)
◦ У јавном АД независни директор један од чланова
◦ У јавном АД о комисијама не одлучују извршни директори
◦ У јавном АД већина чланова неизвршни директори
Комисија за ревизију
◦ Једина обавезна за јавно АД, где је независни директор председник
◦ Један члан овлашћени ревизор или финансијски стручњак
Комисија за именовања
Комисија за накнаде

◦ Надлежност само у погледу накнада извршних директора



Доношење Пословника скупштине као обавеза
◦ На предлог председника скупштине или акционара са 10% гласова
Детаљно регулисање права на учешће у раду скупштине
◦ Обухвата давање предлога, постављање питања и давање одговора
◦ Прописавање начина идентификације акционара и начина
обезбеђивања реда на седници скупштине

Статут
◦ Прописивање минималног броја акција за учешће у раду скупштине
◦ Одређивање председника скупштине или начина његовог избора, 
овластити га за више од једне седнице

◦ Прописивање обавезног формулара за пуномоће за гласање и обавезе
на доставу пуномоћја друштву пре седнице скупштине

◦ Сужавање обавезе извештавања извршних директора (члан 416) ?
◦ Проширење надлежности извршних директора за редовно пословање
◦ Прописивање појединачних овлашћења за заступање извршних дир.
Формирање интернет странице друштва

◦ Објава позива за седницу скупштине (поред сајта АПР и берзе)
◦ Омогућавање преузимања комплетних материјала за скупштину
◦ Објава свих одлука скупштине (уместо личне доставе на захтев)



ПОЈАЧАНА ОДГОВОРНОСТ ДИРЕКТОРА



Члан 63. -Тужба због повреде дужности пажње
Појачана одговорност за штету коју друштву причине директори
и друга лица из члана 61. став 1. тач.4. и 5. Закона (лица која
имају посебне дужности према друштву, нпр. чланови надзорног
одбора, заступници, прокуристи и др.) 
Чланом 63. ст. 4. и 5. Закона прописано искључење од те
одговорности ако се приликом доношења конкретне одлуке
поуздају у мишљења лица стручних за одговарајућу област, за
које разумно верују да су у том случају савесно поступала.
Препорука да се прибаве мишљења стручних лица приликом
доношења одлука по питањима за која се претпоставља
познавање конкретних стручних области
ДИЛЕМА: Запослени у друштву или независна стручна лица? 
(проблем хијерархијске подређености )
У пракси би се могла применити резерва из чана 63. став 4. 
Закона, која за искључење одговорности органа друштва за
одлуку којом је друштву причињена штета подразумева
савесност, тј. разумну веру да је лице које је дало то мишљење
савесно поступало.



КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ



Давање изјаве неистинитог садржаја (члан 581.)

Законски заступник друштва или члан органа друштва, као и
ликвидациони управник, овлашћени судски вештак, ревизор или
друго стручно лице које да писану изјаву неистинитог садржаја, 
која је прописана овим законом као услов за спровођење
конкретног поступка, са намером да тај поступак започне и/или
спроведе и/или оконча или као услов за ступање на снагу или
спровођење одлуке друштва, казниће се затвором од шест
месеци до пет година и новчаном казном.
Ако је дело из става 1. овог члана извршио у намери да оштети
повериоце друштва или чланове друштва, а износ за који су
оштећена та лица прелази десет милиона динара, учинилац ће
се казнити затвором од једне до десет година и новчаном
казном.
Уз казну затвора суд може учиниоцу изрећи забрану обављања
функције у складу са Кривичним закоником.



Како кривична дела су санкционисана и следећа понашања:
Закључење правног посла или предузимање радње у случају
постојања личног интереса (члан 582.)

Повреда дужности избегавања сукоба интереса (члан 583.)

Повреда дужности заступника да поступа у складу са
ограничењима овлашћења за заступање (члан 584.)



ЗАКОН О БАНКАМА И ЗАКОН О
ПЛАТНОМ ПРОМЕТУ

РЕАКЦИЈА НА КРИЗУ -
ПРОМЕНЕ ЗАКОНА



МИЛАН МИРКОВ
Послодавци:

Адвокатска канцеларија Новаковић (1998-2001)
Народна банка Србије (2001-2010)
KfW Entwicklungsbank (2011-…

Сви ставови и оцене исказани у овој презентацији, писано
и вербално, не представљају званичне, нити незваничне
ставове мојих бивших и мог садашњег послодавца, већ
су искључиво моји лични ставови и оцене.



Закон о банкама



ПРЕДМЕТПРЕДМЕТ ЗАКОНАЗАКОНА

оснивање, организација и пословање банака, 
начин управљања банкама, поступак
контроле и престанак рада банака



РАЗЛОЗИРАЗЛОЗИ ИИ ЦИЉЦИЉ ДОНОШЕЊАДОНОШЕЊА
ЗАКОНАЗАКОНА

Усклађивање са савременим тенденцијама и
променама у банкарском сектору

Усклађивање са директивама ЕУ, Базелским
принципима, ОЕЦД правилима, савременим
упоредним законодавствима ...

Наставак реформе привредног и
финансијског законодавства



НОВИНЕНОВИНЕ УУ ОДНОСУОДНОСУ НАНА ЗАКОНЗАКОН ОО
БАНКАМАБАНКАМА ИИ ДФОДФО (1/2)(1/2)

бројна нова решења стварају основу за даљи развој и модернизацију
банкарског сектора
увођењe контроле на консолидованој основи, с обзиром да је већи број
банака део комплексних банкарских група у земљи и иностранству
нови концепт корпоративног управљања (органи: Извршни одбор, 
Управни одбор и Скупштина; помоћни органи Управног одбора: одбор за
праћење пословања банке (одбор за ревизију), кредитни одбор и одбор за
управљање активом и пасивом)
уведене и детаљно регулисане функције интерне ревизије и контроле
усклађености пословања
прецизније и детаљније уређење поступка контроле банака
дефинисани разлози за одузимање дозволе за рад
детаљно уређени увођење и спровођење принудне управе
прецизније регулисана екстерна ревизија и екстерни ревизор



НОВИНЕНОВИНЕ УУ ОДНОСУОДНОСУ НАНА ЗАКОНЗАКОН ОО
БАНКАМАБАНКАМА ИИ ДФОДФО (2/2)(2/2)

претходна сагласност НБС за стицање учешћа (5% до 20%), значајног
учешћа (20% до 33% и 33% до 50%) или контролног учешћа (50% и
више) у циљу јачања надзора над власничком структуром банке
јасно прецизирањe у којим ситуацијама ће се више лица сматрати
једним стицаоцем
прописани “fit&proper” услови – квалификације за стицаоца; 
пооштрени услови за добијање сагласности; могућност повлачења
сагласности услед неиспуњавања услова; у случају недозвољеног
стицања, НБС налаже отуђење власништва у банци, забрањује вршење
гласачког права, а крајња мера је ништавност
детаљно уређена банкарска тајна
обавеза информисања клијената банке
заштита клијената банке
дефинисане су врсте ризика и управљање ризиком, као и обавеза
оснивања посебног организациног дела у банци за управљање ризиком



ОСНОВНИОСНОВНИ НОВИНОВИ ПОЈМОВИПОЈМОВИ

лице у финансијском сектору
квалификовано учешће, знатно учешће и
контролно учешће
индиректно власништво (фактичко управљање)
повезана лица и лица повезана са банком
поткапитализована, знатно поткапитализована и
критично поткапитализована банка (основ за
предузимање корективних мера према банци)



ОСНОВНИОСНОВНИ ПОЈМОВИПОЈМОВИ УУ
КОНСОЛИДОВАНОЈКОНСОЛИДОВАНОЈ КОНТРОЛИКОНТРОЛИ

матично друштво, зависно друштво, придружено друштво
највише матично друштво, субординирано друштво, група
друштава
банкарска група
банкарски холдинг



ПОСЛОВИПОСЛОВИ КОЈЕКОЈЕ БАНКАБАНКА
МОЖЕМОЖЕ ОБАВЉАТИОБАВЉАТИ

1) депозитни послови (примање и полагање депозита)
2) кредитни послови (давање и узимање кредита)
3) девизни, девизно-валутни и мењачки послови
4) послови платног промета
5) издавање платних картица
6) послови с хартијама од вредности (издавање хартија од вредности, 

послови кастоди банке и др.)
7) брокерско-дилерски послови
8) издавање гаранција, авала и других облика јемства (гаранцијски

посао)
9) куповина, продаја и наплата потраживања (факторинг, форфетинг и

др.)
10) послови заступања у осигурању
11) послови за које је банка овлашћена посебним законом
12) други послови чија је природа сродна или повезана са наведеним

пословима



ОСНИВАЊЕОСНИВАЊЕ БАНКЕБАНКЕ

банку оснивају домаћа и страна правна и физичка лица
као акционарско друштво

новчани део оснивачког капитала не може бити мањи
од 10 милиона евра у динарској противвредности

дозвола се стиче у двостепеном поступку:
1. прелиминарно одобрење
2. дозвола за рад



ПОСЛОВАЊЕПОСЛОВАЊЕ БАНКЕБАНКЕ (1/5)(1/5)
кључни параметри за солвентност банке - капитал
банке и показатељ адекватности капитала
банка мора у пословању да обезбеди да капитал у
сваком тренутку буде 10 милиона евра, 
показетељ адекватности капитала представља однос
између капитала и ризичне активе банке
ризична актива банке је збир билансне активе и
ванбилансних ставки помножених пондерима
кредитног тржишног и других ризика
предвиђени случајеви када банка не може да
исплаћује дивиденде



ПОСЛОВАЊЕПОСЛОВАЊЕ БАНКЕБАНКЕ (2/5)(2/5)

ризици у пословању банке:
- ризик ликвидности
- кредитни ризик
- каматни и девизни ризик
- ризик изложености банке
- ризици улагања банке
- ризик земље дужника
- оперативни ризик
НБС прописује критеријуме за идентификовање, 
мерење, процену и управљање ризицима



ПОСЛОВАЊЕПОСЛОВАЊЕ БАНКЕБАНКЕ (3/5)(3/5)

детаљно регулисано пословање са лицима
повезаним са банком:
правни послови банке са повезаним
лицем могући су само након добијања
одобрења управног одбора банке
прописане санкције за недозвољене
правне радње са повезаним лицима, 
укључујући и ништавност правног посла
и новчану казну одговорном лицу



ПОСЛОВАЊЕПОСЛОВАЊЕ БАНКЕБАНКЕ (4/5)(4/5)
дефинисан појам банкарске тајне, могућност
приступа поверљивим информацијама и обавезе
чувања тајне

спољна ревизија детаљно регулисана:
НБС објављује листу прихватљивих ревизора, с тим
да ревизор може обавити највише пет узастопних
ревизија и не може исте године обавити ревизију и
пружати консултантске услуге



ПОСЛОВАЊЕПОСЛОВАЊЕ БАНКЕБАНКЕ (5/5)(5/5)

непосреднија сарадња са спољним ревизорима
годишња ревизија се обавља и на консолидованој
основи
НБС може захтевати проширење обима ревизије, 
додатна обавештења у вези са ревизијом, укључујући и
увид у радне папире и процедуре ревизора
спољни ревизор је дужан да о свакој повреди прописа
и неусклађености, поред извршног и управног одбора, 
обавести и НБС
НБС може наложити банци да за поновну ревизију
ангажује нову ревизорску кућу



ОРГАНИЗАЦИЈАОРГАНИЗАЦИЈА ИИ УПРАВЉАЊЕУПРАВЉАЊЕ
БАНКОМБАНКОМ (1/3)(1/3)

органи банке:
- скупштина
- управни одбор (најмање 5 чланова, од тога минимум
1/3 независних чланова)
- извршни одбор (најмање 2 члана, потписују 2 члана
– председник и 1 члан)
други одбори банке (помоћни органи):

1. одбор за ревизију
2. кредитни одбор
3. одбор за управљање активом и пасивом



ОРГАНИЗАЦИЈАОРГАНИЗАЦИЈА ИИ УПРАВЉАЊЕУПРАВЉАЊЕ
БАНКОМБАНКОМ (2/3)(2/3)

детаљно регулисан:

- систем унутрашње контроле
- функција контроле усклађености пословања
банке са прописима (compliance функција)
- функција унутрашње ревизије

посебни организациони делови у банци



ОРГАНИЗАЦИЈАОРГАНИЗАЦИЈА ИИ УПРАВЉАЊЕУПРАВЉАЊЕ
БАНКОМБАНКОМ (3/3)(3/3)

НБС даје сагласност за отварање филијале, 
представништва и другог организационог
облика банке у иностранству и води регистар

отварање представништва стране банке у
Републици Србији - након уписа у регистар који
води НБС, уписује се и у регистар привредних
субјеката



КОНТРОЛНАКОНТРОЛНА ФУНКЦИЈАФУНКЦИЈА
НАРОДНЕНАРОДНЕ БАНКЕБАНКЕ СРБИЈЕСРБИЈЕ

НБС врши контролу пословања банака, чланова
банкарских група и правних лица повезаних са банком
детаљно је регулисан поступак контроле и критеријуми
за доношење корективних мера
широка лепеза корективних мера
прописана су ограничења пословања за
поткапитализоване и значајно поткапитализоване банке
прописане су мере НБС и могућност изрицања новчане
казне за банку и одговорна лица независно од предузете
мере
привремена корективна мера
могућност принудне управе у банци



ОДГОВОРНОСТОДГОВОРНОСТ

појачана одговорност и мере према члановима
извршног и управног одбора – неиспуњавање
прописаних услова и одговорност за
неправилности у пословању банке

запослени у НБС одговарају за штету
причињену у вршењу дужности само ако се
докаже да су поступали из намере или крајње
непажње



ПРЕСТАНАКПРЕСТАНАК РАДАРАДА БАНКЕБАНКЕ

основ престанка важења дозволе за рад:
одузимање дозволе за рад
добровољни престанак рада банке
статусна промена (спајање банака и припајање
банке)
ако се оснивачка скупштина банке не одржи у
року прописаном овим законом
ако банка захтев за упис у регистар привредних
субјеката не достави у року прописаном овим
законом



ЗАКОН О ПЛАТНОМ ПРОМЕТУ



ПРЕДМЕТ ЗАКОНА
трансакције плаћања – трансфер одобрења и трансфер
задужења
интерни и међубанкарски трансфери и учесници у
трансакцији плаћања
налози за плаћање, њихово извршење, редослед и
отказивање и повлачење
агент
извршавање трансфера одобрења и трансфера задужења
одговорност , накнада штете и повраћај средстава
рачуни код банака
принудна наплата



ЦИЉЕВИ И ПОСЛЕДИЦЕ ЗАКОНА
креирање брзог и поузданог система
довођење у директну везу банака и привредних
субјеката
снижење трошкова трансакција
ефикасно спровођење принудне наплате
усклађивање са европским законодавством, 
базелским принципима и савременим системима и
законодавствима
пренос послова платног промета на пословне банке
укидање завода за обрачун и плаћања



СИСТЕМСКИ РИЗИК И ЗНАЧАЈ СИСТЕМА
ПЛАТНОГ ПРОМЕТА

системски ризик инхерентан сваком систему платног
промета – несолвентност учесника система
Settlement Finality Directive 
неопозивост налога унетих у систем
неопозивост овлашћења датог код трансфера задужења
правила везана за покретање стечајног или поступка
ликвидације
рок за извршење налога
коначност – тренутак извршења трансфера одобрења и
задужења
забрана ретроактивног дејства отварања стечаја



НАЧИН ФУНКЦИОНИСАЊА
ПЛАТНОГ СИСТЕМА

RTGS – Real Time Gross Settlement
трансакције великих вредности
непостојање ризика клиринга
могућност коришћења средстава обавезне резерве и кредити
за ликвидност
МТ 102 мала плаћања у реалном времену – банке са бољом
ликвидношћу
ACH – Automated Clearing House
мала плаћања велике учесталости (200 000 динара)
лимит као заштита од кредитног ризика
клиринг кругови



ТРАНСАКЦИЈЕ ПЛАЋАЊА
пренос новчаних средстава на рачун повериоца или
повериоцу
иницира се налогом - налогодавац
трансфер одобрења – налог дужника
трансфер задужења – налог повериоца на основу доспеле
ХОВ, менице или овлашћења
интерни и међубанкарски трансфери
учесници: налогодавац, прималац,посредничка, иницијална
и одредишна банка, поверилац, дужник
трансфер задужења -неопозивост овлашћења одбијање
(стечај, ликвидација, ограничење овлашћења)



НАЛОГ ЗА ПЛАЋАЊЕ (1/2)
безусловна инструкција банци да плати или наплати
одређени износ са означеног рачуна
прописана форма, писана, електронска или усмена, као и
обавезни садржај
обавеза извршења одобрења кад постоји покриће, обавеза
постојања ХОВ, менице или овлашћења за трансфер
задужења
извршење налога најкасније у току банкарског дана или на
дан валуте
редослед пријема налога – редослед извршења



НАЛОГ ЗА ПЛАЋАЊЕ (2/2)
отказивање само пре извршења – налог за
отказивање
повлачење (неизвршен налог): истек банкарског
дана пријема или валуте, сазнање о смрти
пошиљаоца налога, губитку пословне способности, 
стечај или ликвидација правног лица, одузимање
дозволе за рад пријемној банци



АГЕНТ, ПРОЦЕСОР, ПРЕДУЗЕЋЕ
ПТТ САОБРАЋАЈА

агент само за одређене послове у складу са условима
НБС
банка је одговорна за рад агената
ПТТ прима уплате физичких лица и врши им
исплате, и прима и наплаћује чекове



ИЗВРШАВАЊЕ ТРАНСФЕРА
ОДОБРЕЊА

извршен је плаћањем одредишној банци, а у
интерном трансферу задужењем рачуна
налогодавца, а у међубанкарском када се изврши
обрачун у којем је налог банке пошиљаоца
плаћање примаоцу најкасније наредног дана



ИЗВРШАВАЊЕ ТРАНСФЕРА
ЗАДУЖЕЊА

извршен када одредишна банка задужи рачун
дужника
уколико банка одбије налог дужна је да обавести
повериоца најкасније наредног дана
одговорна је примаоцу за погрешно одбијање
плаћање налогодавцу најкасније следећег
банкарског дана
привремени кредит до пријема средстава у
иницијалној банци



ОДГОВОРНОСТ И НАКНАДАШТЕТЕ
пошиљалац је одговоран за налог за плаћање и отказивање
код трансфера одобрења пошиљалац је одговоран до износа
из налога
код трансфера задужења гарантује за доспелост и
веродостојност ХОВ, менице и овлашћења
налогодавац има право на повраћај средстава и накнаду
штете код неизвршеног трансфера одобрења
банка је одговорна и за камату при кашњењу, одобрењу
износа већег него у налогу, више пута извршеном налогу, 
износу мањем него у налогу, плаћењу погрешном примаоцу



РАЧУНИ КОД БАНКЕ
платни промет се обавља: преносом уплатом и
исплатом
подизање средстава до износа покрића
лица која обављају делатност предају готов новац –
пазар најкасније седмог радног дана
обавеза достављања извештаја клијенту
тајност рачуна – стање, промет и други подаци
уговор о отварању и вођењу рачуна



ВАЖНИЈИ ПОСЛОВИ НБС У
ПЛАТНОМ ПРОМЕТУ

води жиро, обрачунске и др. рачуне банака, државе (КРТ), 
ЦР ХОВ, фонда осигурања депозита, УБС...
RTGS, међубанкарски клиринг и обрачун
трезорски послови
међубанкарски свичинг клиринг и обрачун домаће платне
картице и обрачун страних (Visa i MasterCard) картица
прикупља, обрађује, обједињује и објављује податке о
платном промету и води евиденције
прати ликвидност банака
врши контролу платног промета код банака



ВАЖНИЈИ ПОСЛОВИ БАНАКА У
ПЛАТНОМ ПРОМЕТУ

рачуни правних и физичких лица која обављају
платни промет
рачуни физичких лица која не обављају делатност
учествује за рачуне својих клијената у
међубанкарском клирингу и обрачуну
примају уплате и обављају готовинска плаћања
примају и наплаћују чекове
издају платне карице и организују плаћање истим и
другим инструментима плаћања



ОБЛИЦИ ПЛАЋАЊА
непосредно, преносом хартија од вредности
асигнација, цесија, приступање дугу, преузимање
дуга, уступање дуга...
потпуна забрана плаћања код блокаде рачуна, 
изузев у пореском поступку



ФИНАНСИЈСКА
КРИЗА

УЗРОЦИ, ПОНАШАЊЕ
ЗАКОНОДАВАЦА, МЕРЕ НА
РАСПОЛАГАЊУ, ПРЕДУЗЕТЕ

МЕРЕ



ДЕФИНИСАЊЕ ФИНАНСИЈСКЕ
СТАБИЛНОСТИ

могућност да се средства алоцирају ефикасно, да се одоли
шоковима и спрече поремећаји реалног сектора
јак финансијски систем способан да одоли шоковима, 
обезбеди несматану посредничку функцију, платни систем и
диверсификацију ризика
монетарна стабилност, запосленост, поверење у
финансијске институције и тржиште, стабилност банкарског
система, стабилност тржишта

ДА ЛИ ЈЕ ФИНАНСИЈСКА СТАБИЛНОСТ РЕДОВНА
ПОЈАВА ИЛИ ЈЕ ФИНАНСИЈСКА КРИЗА РЕДОВНА

ПОЈАВА?



УЗРОЦИ ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ И
РЕАКЦИЈЕ (1/2)

несавршеност тржишта
непотпуност информација
информације од заинтересованих лица – могућ
сукоб интереса
висок трошак анализа и прибављања информација
могућност спознаје грешке тек у каснијем периоду
грешке тржишта (држава својим мерама умањује или
отклања грешку)
регулисање тржишта – прописи?



УЗРОЦИ ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ И
РЕАКЦИЈЕ (2/2)

cost-benefit анализа (ЦБА)
корист од мера већа од трошкова имплементације
начин утврђивања вредности користи и трошкова
брзина реаговања – детаљност анализе, 
вероватноћа, а не потпуна извесност и тачност
процена могућности утицаја на тржиште и разлога
појаве несавршености



МЕРЕ НА РАСПОЛАГАЊУ И
ЊИХОВА ЕФИКАСНОСТ (1/2)

поштовање правила – кажњавање
износ казне/корист од непоштовања правила, извесност
откривања
обавезивање на објављивање информација – корисност и
валидност информација
макроекономска пруденцијална регулатива –
микроекономска пруденцијална регулатива (Базел I и II)
капитални захтеви, резерве, начин рачунања капитала
Lehman 10.09 $28 мил. 15.09 -$20 до -$130 (модели)
пропадање банке због негативног стицаја околности
(некада), нема грешке на страни банке



МЕРЕ НА РАСПОЛАГАЊУ И
ЊИХОВА ЕФИКАСНОСТ (2/2)

пропадање банке због лакомости и похлепе
(макроекономски бум, илузија бескрајног профита, 
стандарди кредитирања LTV – кредитни ризик, притисак
конкуренције)
претпоставка да регулатор и банка имају исти циљ –
стабилност? – дијалог глувих? опортунизам?
извештаји о финансијској стабилности – заваравање, 
потпуна узалудност, штетност?
алтернативе – ефикасан постукак престанка правних лица, 
ефикасне казне, исправљање несавршености тржишта ради
ублажавања ефеката (зарада на буму?)



ФИНАНСИЈСКАФИНАНСИЈСКА КРИЗАКРИЗА

УТИЦАЈ НА ПРАВИЛА О
ПРЕСТАНКУ БАНКЕ И ДРУГЕ
РЕАКЦИЈЕ У ПРОПИСИМА

КОЈИ РЕГУЛИШУ БАНКАРСКИ
СЕКТОР



ИЗМЕНЕ ЗАКОНА О ОСИГУРАЊУ ДЕПОЗИТА, ЗАКОНА О
СТЕЧАЈУ И ЛИКВИДАЦИЈИ БАНАКА И ДРУШТАВА ЗА
ОСИГУРАЊЕ И ЗАКОНА О АГЕНЦИЈИ ЗА ОСИГУРАЊЕ

ДЕПОЗИТА (1/3)

јасна подела послова и надлежности између НБС и агенције
– НБС се бави само банкама са дозволом за рад, од тренутка
одузимања дозволе – искључива надлежност агенције
закон о осигурању депозита (средства фонда се користе и за
подршку банкама, банци преузимаоцу или бриџ банци, 
могућност повећања осигураног износа, обавеза исплате и
код ликвидације)
закон о стечају и ликвидацији банака и друштава за
осигурање
одузимање дозволе за рад – агенција администратор



ИЗМЕНЕ ЗАКОНА О ОСИГУРАЊУ ДЕПОЗИТА, ЗАКОНА О
СТЕЧАЈУ И ЛИКВИДАЦИЈИ БАНАКА И ДРУШТАВА ЗА
ОСИГУРАЊЕ И ЗАКОНА О АГЕНЦИЈИ ЗА ОСИГУРАЊЕ

ДЕПОЗИТА (1/3)

административно управљање 25 дана, мораторијум на обавезе
продаја и преузимање целокупне или дела имовине и обавеза –
P&A, минимални пренос обавеза у износу свих депозита до
осигураног износа
бриџ банка – нова банка
исплата агенцији осигураних износа и дате финансијске подршке
пре главне деобе
редови: 1)потраживања по основу осигураних депозита
преосталих по исплати осигураних износа и трошкова агенције за
оснивање бриџ банке, 2) тромесечни јавни приходи осим
доприноса, 3) НБС, 4) неосигурани депозити, 5) други повериоци, 
6) субординиране обавезе, 7) акционари



ИЗМЕНЕ ЗАКОНА О ОСИГУРАЊУ ДЕПОЗИТА, ЗАКОНА О
СТЕЧАЈУ И ЛИКВИДАЦИЈИ БАНАКА И ДРУШТАВА ЗА
ОСИГУРАЊЕ И ЗАКОНА О АГЕНЦИЈИ ЗА ОСИГУРАЊЕ

ДЕПОЗИТА (3/3)

закон о агенцији за осигурање депозита – нове
функције
функција обезбеђења финансијске подршке банци
преузимаоцу у поступку администрације, бриџ
банци, банци преузимаоцу од бриџ банке
тест израчунавања најмањег трошка – cost test
функција администратора банке



БАНКА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ –
БРИЏ БАНКА

оснивање на одређено време на захтев АОД
(оснивач)
пренос целокупне или дела имовине банке којој је
одузета дозвола
изузетак од правила о оснивању (прелиминарно
одобрење, оснивачка скупштина), о принудној
управи и о новчаним казнама
новчани капитал 5 уместо 10 мил. евра
рок 2 године + 2 године
могућност да настави да ради као банка



ИЗМЕНЕ У ПРИНУДНОЈ УПРАВИ
проширење основа за увођење
системски значајна банка критично
поткапитализована, вероватноћа настанка
поткапитализованости, погоршање у току
извршења налога, незаконитост која угрожава
финансијско стање или интересе депонената
2 управника
трајање 6 + 3 месеца
процена финансијског стања, план активности
спровођење кост теста



МОРАТОРИЈУМ НА ИЗВРШЕЊЕ
ОБАВЕЗА, БАЗЕЛ II

предлог принудног управника, рок 30 дана
недозвољеност извршења, неподношење тужби имовинско-
правне природе, прекид свих поступака, забрана преузимања
нових обавеза
имунитет банке, НБС и принудних управника за штету
само исплате осигураних депозита до осигураног износа
одвајање функције управљања ризицима и њено детаљније
регулисање
сагласност на начин израчунавања капитала и адекватности
капитала



ОСТАЛЕ ИЗМЕНЕ ЗАКОНА О
БАНКАМА

разлози за одузимање дозволе (усклађивање са принудном
управом), нови факултативни разлози
надлежности органа (управљање ризицима)
проширење разлога за недавање сагласности за именовање
управе (принудна управа)
ограничење на 5 узастопних екстерних ревизија
забрана отуђења акција стечених без сагласности
детаљнија регулација чувања тајне за запослене НБС
сагласност за престанак рада банке
укидање привредних преступа...



ФИНАНСИЈСКА КРИЗА

ПРИНУДНА НАПЛАТА И ДРУГЕ
ИЗМЕНЕ У ПЛАТНОМ ПРОМЕТУ



ПРОБЛЕМ МЕНИЦЕ У ПРИНУДНОЈ
НАПЛАТИ

немогуће проверити задуженост (стечаји неликвидних
привредних друштава...)
спор поступак протеста, нотификације ...
регистар меница и овлашћења доступан свима
серијски број менице
матични број дужника
датум издавања и доспећа
износ/вредност уговора код бланко менице
принудна наплата само на основу евидентираних меница и
овлашћења/различити модели?
нерегистрована и даље може да се протествује



ПРЕДАЈА ПАЗАРА И РЕГИСТРАЦИЈА
СТАТУСНИХ ПРОМЕНА

укидање обавезе дневне предаје готовинског пазара
– седам радних дана, сем мењача
непостојање санкције за нетачне статусне податке
кијената
разлика података у јединственом регистру рачуна и
код АПР
грешке у поступку принудне наплате на основу
јавно доступних података из регистра рачуна
обавеза за банке да тродневно ажурирају податке
према стању у АПР



НАДЛЕЖНОСТ ЗА ПРОПИСЕ О
ПЛАЋАЊУ У ГОТОВИНИ, УКИДАЊЕ
ИЗУЗЕТАКА ЗА ПЛАЋАЊЕ У БЛОКАДИ

министарство финансија и формално предлаже
прописе о плаћању готовином
проблем селективног плаћања повериоцима
(извлачења пара са блокираних рачуна) због
бројних изузетака од забране плаћања са рачуна у
блокади
укидање свих изузетака сем за плаћање пореских
дуговања



ПРОМЕНЕ У НАЧИНУ ВРШЕЊА
ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ
убрзање поступка
укидање предблокаде (блокада само прве наведене
банке у основу за принудну наплату)
аутоматска блокада у свим банкама без обзира на
основ
укидање сразмерне наплате са свих рачуна дужника
– само један налог ка рачуну са највише средстава


